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Syukur Alhamdulillah seketika buku "PelajaranAgama Islam" ini akan
dicetak yang kelima kali, penerbitnya "Bulan Bintang" mempersilakan ke
pada saya sebagaipengarangmenyelidikinya lebih dahulu, mana yang patut
diperbaiki dan mana yang perlu sisiang-sisit,karenamungkin banyak tambah
an fikiran yang baru sejak buku ini pertama dicetak (1956), sampai sekarang
sudah tahun 1971. Lima belas tahun!

Memang, seketika buku ini akan dicetak keempat kali (1967), sejak
masa saya masih dalam tahanan(Januari 1964 sampaiMei 1966), pernah juga
penerbimya menyerahkan pula kepada saya buat diteliti. Beberapakekurang
an telah sayagenapkan di masa dalam tahanan itu. Tetapi karena pada masa
itu nama soya belum boleh dimunculkan dalam masyarakat, dalam rangka
menghilangkannama itu dari tengah-tengahpergaulan hidup, penerbit belum
berani mengeluarkannya dalam tahun 1966. Baru pada tahun 1967 cetakan
keempat itu dapat diterbitkan dengan tidak ada Kata Pengantaratau Penda
huluan dari saya sebagaipengarang. Padahal dalam penelitian selamadalam
tahananitu telah banyak mengalami tambahan dan penyisipan.

Sekali lagi pengarang mengucapkan syukur, AIhamdulillah, karena
ketika akan dicetak kelima kali ini dapat menelitinya kembali; dapat menam
bah lagimanayang kurang,menjelaskan lagimanayang kurang jelas.

Lebih-lebih ketika menafsirkan ayat 62 dari Surat Al-Baqarah, tentang
orang beriman, orang Yahudi, orangNashrani dan Shabi-in yang telah benar
benarpercaya kepada Allah dan Hari Kemudian, yang dijaniikan pahala dari
sisi Tuhan dan dijanjikan tidak akan merasa takut dan tidak merasadukacita,
- terus terang pengarangnyatakan - bahwa tafsir ayat itu, baik di cetakan
pertama atau sampai ke cetakan keempat, belumlah memuaskan: Tetapi
sekarang,Alhamdulillah, setelah mempelajari lebih teliti di dalam hadis-hadis
dan kitab-kitab tafsir yang mu'tamad, telah dapat kita jelaskan duduk per
kara, dan buah penyelidikan yang seksama itu jauh berbedadenganapayang
telah ditulis pada cetakan-cetakan yang telah lalu itu. Oleh sebab itu maka

untuk cetakan kelima
PENDAHULUANc

)

PENDAHULUAN
untuk cetakan kelima

Syukur Alhamdu/i//ah seketika buku "'Pelajaran Agama Islam" ini akan
dicetak yang ke/ima ka/i, penerbitnya ''Bulan Bin,tang" mempersilakan ke-
pada saya sebagai pengarang menyelidikinya lebih dahulu, mana yang patut
diperbaiki dan mana,yang perlu sisiang-.sisit, karena mungkin banyak tam bah-
an fikiran yang baru sejak buku ini pertama dicetak ,(1956), sampai sekarang
sudah ta~un 1971. Lima belas tahun! . '_

, Memang, seketika buku ini akan dicetak keempat ka/i (1967), sejak '
masa saya 'fnasih dalam tahanan (Januari 1964 sampai Mei 1966), pernah juga ,
penerbitnya menyerafikan pula kepada saya buat diteiiti. Beberapa kekUrang-
an telah saya genapkan di masa dalam tahanan itu. Tetapi karena pada masa
itu nama saya belu,,! boleh dimunculJcan dalam masyarakat,' dalam rangka
menghilangkan nama itu dari tengah-tengah pergaulan hidup, penerbit belum
berani menge/uarkannya dalam tahun 1966. Baru pada tahun 1967 cetakan
keempat itu dapat diterbitkan dengan tidak ada Kata Pengantar atau Penda-
huluan dari saya sebagai pengarang. 'Padahal dalam pene/itian selama da/am
tahanan itu telah banyak mengalami tambahan dan penyisipan.

Sekall lagi pengarang mengucapkan' 'sy!-'kur, 'Alhamdu/i//ah, karena
ketika akan dicetdk ke/im~ kali ini dapa! mene/itinya kembali; dapat menam- '
bah lagi mana yang kurang, menjelaskan lagi mana yang kurang jelas.

Lebih-lebih ketika menafsirkan ayat'62 dari Surat Al-Baqarah, tentang
orang beriman, orang.y ahudi, orang Nashrani dan Shabi-in yang telah benar- ,
benar percaya kepada Allah dan Hari Kemu,dian, yang dijanjikanpahala dari
sisi Tuhan dim dijanjikan tidak akan merasa takut dan tidak merasa dukacita,
- terus terang pengarang rtyatakan - 'bahwa tafsir ayat itu, baik d,i cetakan
pertama atau sampai ke cetakan keempat, belumlah memuaskan. Tetapi
sekarang, Alhamdu/i//ah, setelah mempelajari lebih teliti di dalam hadis-hadis
d,an kitab-kitab tafsir yang mu'tamad, telah dapat kita jelaskan dudukper-
kara, dan buah penye/idikan yang seksama itu jauh berbeda dengan apa yang
telah ditu/is pada cetakan-cetakan yang telah la/u itu. Oleh s~bap itu maka

ix
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Muharram J391
Kebayoran Baru Maret J 9 71

Pengarang

pada cctakan kelima ini para peminat tclah dapat mengetahui perubahan atau
tclah meluasnya pcndapat pengarang tcntang ayat 62 Surat Al-Baqarah itu.

Selain dari itu maka hadis-hadis yang pada cetakan-cetakan yang telah
lalu itu tidak dibcri siapa perawinva, maka di cetakan kelima ini telah ditulis
kan perawi-perawinya itu, schingga bagi pembaca tidak menjadi kcbimbangan
lagi. Malahan ada tiga hadis yang tidak bertemu perawinya langsung diganti
dcngan yang bcrtcmu pcrawinya sctelah disclidiki pada bebcrapa Kitab Hadis
dan Sunan.

Saudara-saudara yang menyimpan cetakan-cetakan kesatu sampai ke
empat, dan sampai cetakan kelima ini, dapetlah mengctahui perubahan
pcrubahan jalan fikiran pengarang ataupun pengalamannva, yang mcmbukti
kan bahwa mall usia ini tidaklah serba lengkap atau sekaligus lengkap. Maka
bersyukurlah pengarang kcpada Allah, karena masih ada umur, buat menam
bah mana yang kurang, menyisip mana yang umpang dan bahkan memper
baiki mana yang salah.

Mudah-mudahan kiranya Allah menerima amalan ini, menimbulkan
dasar ikhlas dalam hati saya sebagai pengarang, dan mcmbcri ampun jika
terjadi khilaf dan alpa.

Kepada Allah iua kita semuanya bertawakkal.

pada cetakan kelima ini para peminat,telah dapat mengetahui perubahan atau
telah meluasnya pendapat pengarang ten tang ayat 62 Surat Al-Baqarah itu ..

Selain dari itu maka hadis-hadis yang pada cetakan-cetakan yang telah
lalu. itu tidak diberi 'siapa perawinya, maka di cetakan kelima ini telah ditulis-
kan perawi-perawinya itu, sehingga bagi pembaca tidak men/adi kebimbanga.n
lagi. Malahan ada tiga hadis yang tidak bertemu perawinyti lanfsung diganti
dengan ya':!g bertemu perawinya setelah diselidiki pada beberapa Kitab Hadis
dan Sunan. '

Saudara-saudara yang me~yimpancet~kan-cetakan kesatu sampai ke-
empat, dan sampai cetakan kelima ini, daprltlah mengetahui perubahan-
perubahan jalan fikiran pengarang ataupun pengalamann:va, yang membukti-
kan bahwtl. manusia ini tiddklah serba lengkap atau sekaligus lengkap. Maka

., 1--

bersyukurlah pengarang kepada Allah, karena masih ada umur, buat menam-
bah mana yang kurang, menyisip mana yang umpang dan bahkan memper-
baiki mana yang salah. ~ .

Muda,h-mudahan kiranya Allah menerima amalan ini, menjmbulkan
. dasar ikhlas dalam hati saya sebagai pengarang, dan memberi ampun jika

terjadi khilaf dan alpa. -
Kepada Allah jua kita semuanya bertawakkal.

Pengarang

'Muharram 1391
Kebayoran Baru Maret 1971
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"Dengan nama Tuhan Allah. YanKPengasih dan Pcnyayang. "
Segala puji-pujian teruntuklah hag; Tuhan Allah Sarwa sekalian Alam.

Shalawat dan Salam kita ucapkan pula kepada Junjungan Alam, Nahi
Muhammad S.Q.w. dan kepada orang-orang yang setia mengikuti jejaknya.

Agama yang diturunkan Tuhan dcngan perantaraan Rasul-rasul-Nya,
'ialah memberi pimpinan bagi manusia di dalam usahanya memberi nilai
hidupnya sendiri. Karena dasar yang asli daripada jiwa manusia itu, karena dia
bcrakal dan berfikir, ialah mencari rahasia yang tersembunyi di belakang
kenyataan ini. Meskipun dimisalkan agama itu belum ada. namun manusia
karena fikiran dan akalnya senantiasa mencari hakikat itu. Yaitu hakikat dari
pada alam, hakikat daripada manusia itu sendiri, hakikat daripada hidup dan
hakikar daripada yang mencipta. Soal-soal inilah yang mempertinggi nilai ilmu
pengetahuan, fllsafat dan ilmu hikmat.

Maka banyaklah soal-soal yang tidak dapat dicarikan jawabnya oleh
manusia dengan usahanya sendiri. Meskipun bagaimana payahnyu mencari.
Karena perialanan akal dan fikiran itu adalah tcrbatas. Sejauh-jauh perjalanan
fikiran namull akhirnya akan bert emu pada SIltUperhentian, atau satu pema
tang yang tidak dapat dilampaui lagi. Alat-alat yang ada pada manusia tidak
cukup buat melampaui batas itu. Sedang manusia masih tetap ingin hendak
sampai ke sana.

Di sinilah nyatanya kasih Tuhan Yang Maha Tinggi tcrhadap kepada
hamba-Nya. Disampaikannya perjalanan itu kepada ujungnya, tidak lag; ter
henti di tengah jalan karena tidak ada kesanggupan lagi. Diberi-Nya manusia
itu pimpinan: Diutusnya Rasul-rasul-Nya memberitahukan perkhabaran itu.
Diberi-Nya jembatan yang teguh dan kuat, untuk memperhubungkan alam
kenyataan dengan alam gaib. Diberi-Nya kenyataan siapa yang menjadikan
dan menguasai alam ini: Diberi-Nya petuniuk bahwa di belakang hidup yang
sekarang ini, ada lagi hidup yang lebih kekal dan mulia.

MUKADIMAHMUKADIMAH

'Vengan nama Tuhan Allah, Yang Pengasih dan Penyayang." ,
Segala puji-pujian teruntuklilh bagi Tuhan Allah Sarwa sekaZiati Alam,

Shalawat dan Salam kita ucapkan pula kepada Junjungan Alam, ,Nabi
Muhammad S.a.w. dan kepada orang-orang yang setia mengikuti jejaknya.

'Agama yang ditunl1'ikan Tuhan dengan perantaraan Rasul-rasul-Nya,
lalah memberi pimpinan bagi manusia di dalam' usahanya memben nilai
hidupnya sendiri. ~arena dasar yang asZidal'ipada jiwa manusia itu, karena dia
berakal dan berfikir, ialah mencari rahasia yang, tersembunyi di belakang
kenjiataan ini. Meskipun dimisalkan agama itu belum ada, namun manusia
karena fikiran dan akalnya senantiasa mencari hakikat itu. Yaitu hakikat dari-
pada alam, hakikat daripada manusia itu sendiri, hakikat daripada hidup dan
hakikat daripada yang mencipta.Soal-soal inilah yang memp~rtinggi nitai ilmu
pengetahuan, filsa/aldan ilrrtu hikmat. .

Maka banyaklah soal-soal yang tidak dapat dicarikan jawabnya oleh
manusia dfngan usahanya sendiri. Meskipun bagaimflna, payahnya m encari.
Karena perjalanan aleal dan fikiran itu adalah terbatas. Sejauh-jauh perjalaium
fikiran namun akhirnya akan bertemu pada satu perhentian, atau siztupema-
tang yang tidak dapat dilampaui lagi: Alat-alat yang ada 'pada manusia tidak
cukup 'buat melampaui batas itu. Sedang manusia masih tetap ingin henc/ak
sampai ke sana. \

Di sinilah nyatanya kasih Tuhan Yang Maha Tinggi terhadap kepada
hamba-Nya. Disampaikannya perjalanan itu kepada ujungnya, tidak lagi' ter-
henri di tengah jalan karena tidak ada ke$!lnggupan lagi. Diberi-Nya ma"usia
itu pimpinan. Diutusnya Rasul-rasul-Nya memberitahuka~ perkhabaran itu. '
Viberi-Nya jembatan ya"g. teguh dan kuat, untuk memperhubungkan alam
kenyataan dengan alam gaib. Diberi-Nya kenyataan siapa yang menjadikan
dan menguasai alam ini Diberi-Nya petunjuk bahwa di belakang hidup yang
sekarang ini, ada lag; hidup yang lebih kekal dan muZia. ' ,

xi
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Inilah yang dinamai kepercayaan, Iman, 'aqidah.
Timbulnya kepercayaan menimbulkan nilai bagi hidup. Manusia pun

percayalah kepada dirinya, karena telah ada tempat pergantungan kepercaya
an yang teguh dari diri itu.

Maka tidaklah manusia merasa canggung atau bermuka muram lagi ter
hadap kepada hidupnya. Karena kalau kepercayaan tidak ada, pegangan tidak
teguh, dan tanah tempat berpijak longsor, tidaklah ada lagi penilaian manusia
kepada hidupnya sendiri. Apakah artinya datang ke dunia ini, apalah ubahnya
kita dari hewan yang lain. Kita datang kemari hanya sekejap soja,jika diban
dingkan dengan telah beribu-ribu tahun umurnya dunia seketika kita datangi,
dan akan beribu-ribu tahun pula umurnya itu kelak, setelah kita pergi.

Kepercayaan atau Iman itulah yang memberi isi bagi hidup. Sehingga
manusiamerasabahwa hidup itu ialahuntuk melakukan tugas.

Nabi Muhammad S.Q.w. sebagai penutup daripada segala Nabi dan
Rasul, membawakan ajaranyang S017Ul dengan ajaranyang dibawaoleh Rasul
rasul dan Nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad s.a.w. dan Nabi-nabiyang
sebelumnya adalah utusan (Rasul) daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
untuk mengenalkan kepada manusia siapaDia Tuhan itu. Karenabenih untuk
percaya itu memang telah adadalam jiwa manusiasendiri.

Manusia tidak dipaksa buat percaya. Tetapi kalau akal dan fikirannya
berjalan, akal dan fikiran itulah yang terpaksapercaya juga akhimya. Orang
yang dengan tegas menyatakan tidak hendak percaya, pun terpaksamencari
bentuk kepercayaan laindi IUJU yang diajarkanagama.

Sebab itu dapatlah ditegaskan, bahwasanyakepercayaan adalah sebagi
an daripadahidup.

Nabi Muhammad s.a.w. telah memberikan rumusan yang singkat dari
keseluruhan kepercayaan itu dalam enam perkara. Pertama percaya akan
Kesatuan Tuhan. Kedua percaya akan adanya alamgaib.Ketiga percayaakan
adanya wahyu kepada Nabi-nabi dan Rasul yang kemudiannya merupakan
kitab-kitab SUCL Keempat percaya kepadaRasul-rasulitu sendiri.Kelimaper
caya akan hari yang kemudian: Keenam percaya akan adanya takdir dari Ilahi
YangMahaBesar.

Bilamana kepercayaan ini telah diajarkanoleh Nabi Muhammad s.a.w.
kepada bangsaArab yang tadinya terpecah belah dan tidak mempunyai tuju
an hidup, maka timbullah nyala api Iman dalam kalbu mereka, langsungber
pengafUh kepada masyarakat mereka, bahkan kepada sejarahhidup mereka:
Terbentuklah suatu Ummat, yang bernama Ummat Islam, yang dimulai oleh
tegaknya kepercayaan ini.

Ini/ah yang dinamai kepercayaan, Iman, 'aqidah:
Timbu/1iya kepercayaan menimbulkan nilai bagi hidup. Manusia pun

percayalah kepada dirinya, karena telah ada tempat pergantungan kepercaya-
an yang teguh dari diri itu.
, Makil tidaklah manusia merasa canggung atau bermuka muram lagi ter-
hadap kepada hidupny~. Karena kalau kepercayaan tidak ada, pegangan tidak
teguh, dan tanah tempat berpijak longsor, tidaklah ada lagi penilaian ~anusia
kepada 'hidupnya sendiri. Apa'fh artinya'datang kedunia ini, apalah ubahnya
kita dari heWan yang lain. Kita diltang kemari hanya,sekejap saja, jika diban-
dingkan dengan telah beribu-ribu tahun umurnya dunia seketika kita datangi,
dan akan beribu-ribu tahun pula umurnya itu kelak, setelah kita pergi.

Kepercayaan atau Iman itulah yang memberi isi bagi hidup. Sehingga
manusia merasa bahwa hidup ituialah untuk melakukan tugas.

Nabi Muhammad s.a.w. sebagai penutup daripada segala Nabi dan
Rasul, membawakan ajaran yang sqma dengan ajaran y(lng dibawa oleh Rasul-
rasul dan Nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad s.a.w. dan Nabi-nabi yang
sebelumnya adalah utusan (Rasul) daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

\ '

untuk mengenalkan kepada manusia siapa Dia Thhan itu. Karena benih untuk
, percaya itu memang telah ada dalam jiwa manusia sendiri. '

Manusia, tidak dipaksa buat percaya. Tetapi kalau akal dan fikirannya
berjalan, akal dan fikiran itulah yang terpaksa percaya juga akhirnya. Orang
yang dengan tegas menyatakan tidak hendak percaya, pun terpaksa mencari
bentuk kepercayaan lain di luar yang diajarkan agama.

Sebab itu dapatlah ditegaskan, bahwasanya kepercayaan adalah sebagi-
an daripada hidup.

Nabi Muhammad s.a.w. telah memberikan rumusan, yang singkat dati
keseluruhan ~kepercayaan itu dalam enam perkara. Pertama percaya akQn
Ke$lltuan Tuhan. Kedua percaya akan adanya alam gaib. Ketiga percaya akan
adanya wahyu kepada Nabi-nabi dan Rasul yang kemudiannya merupakan
kitab-kitab sud Keempat percaya kepada Rasul-rasul itu sendiri. Kelima per-
caya' akan hari yang kemudian. Keenam percaya akan adanya takdir dari Dahi
Yang Maha Besar. "

, Bilafnana kepercayaan ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
kepada bangsa Arab'yang tadfnya terpecah belah dan (idak mempunyai tuju-
an hidup, maka tiinbullah nyala api Iman dalam kalbu mereka, langsung ber-
pengaruh kepada' masyarakat mereka, bahkan kepf!dasejarah hidup merekiz.
Terqentuklah suatu Ummat, yang bernama Ummat Islam, yang dimulai oleh
tffgaknya kepercayaan ini. '
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Dari kepercayaan atau Iman itulah mereka dapat membentuk pribadi,
membentuk akhlak, sampai kepada membentuk masyarakat, negara, eko
nomi, sosial dan kebudayaan.

Tidaklah ada orang yang dapat memungkiri bagaimana besar peranan
yang dimainkan oleh umat Islam dan bantuan yang diberikannya kepada ke
majuan kemanusiaan: Meskipun ibarat orang berlayar, kadang-kadang pela
yaran itu kematian angin, namun jasanya kepada dunia tidaklah dapat di/upa
kan, karena terbentang di hadapan mata. Maka sumber kekuatan Umat Islam
itu tidaklah lain daripada kepercayaannya.

Pokok kepercayaan itu telah diterima dengan segenap hati dari Nabi
Muhammad s.a.w. sendiri oleh umatnya. Diterima dengan penuh kepercayaan:
Diterima dengan tidak banyak pertanyaan: Sehingga bila Nabi membayangkan
adanya syurga, seakan-akan syurga itu berdiri di hadapan mata. Dan bila
beliau membayangkan adanya neraka, seakan-akan nyala apinya terasa me
lambai muka. Maka beranilah orang hidup dan beranilah orang mati. Sebab
hidup adalah ibadat dan pembaktian kepada Tuhan. Dan mati adalah Ii q a a,
hendak datang menghadap wajah Tuhan.

Lama-lama setelah Nabi wafat, umat Islam pun bertambah berkembang.
Sebab itu berkembang pulalah agamanya. Masyarakat menjadi sampai ke
puncaknya, terutama di zaman-zaman Khalifah Bani 'Abbas. Maka berkem
banglah ilmu pengetahuannya, kebudayaannya, filsafatnya, pendapat-penda
pat yang baru, sebagai alamat kemajuan kemanusiaan.

Bertambah meluaslah pergaulan dan percampuran suku-suku bangsa dan
pemeluk agama. Masing-masing membawa adat-istiadatnya dan pandangan
hidupnya, yang dengan sendirinya telah turut membina kebudayaan Islam.
Pemeluk agama yang berbagai ragam itu, Yahudi, Nasrani, Zarashustra,
banyak ataupun sedikit, membawa pula dasar-dasar kepercayaannya, bahkan
kadang-kadang mempropagandakannya pula. Kemajuan penyalinan filsafat
Yunani; terutama fllsafat Plato dan Aristoteles, menyebabkan pula timbulnya
pertimbangan-pertimbangan secara filsafat. Maka kemajuan filsafat itu
kadang-kadang dapat meragukan orang daripada agama. Orang lebih banyak
mengemukakan dalil fikiran daripada dalil kepercayaan. Kalau sekiranya
tidaklah datang orang-orang yang sangat kuat imannya dalam agama untuk
mempertahankan kedudukan agama, mungkinlah kepercayaan agama itu di
goncangkan atau dilunturkan oleh kesukaan baru, yaitu memfilsafat, Dan
orang-orang yang seperti demikian pun timbullah.
Terkenallah sariana-sarjana Mu'tazilah, yang memakai filsafat itu sendiri un
tuk mempertahankan kepercayaan agama. Muncullah sarjana sebagai Abu 'I

, ,'. , ,

'Dari kepercayaan atau Iman itulah mereka dapat membentuk pribadi,
membent,uk akhlak, sampai kepadil membentuk masyarakat, 'negara, eko-
nomi, sosiill dan kebudilyaan.

. Tidilklah ada orang yang dapat memungkiri bagaimq,ha besar peranan
yang dimainkan oleh umat Islam dan bantuan yang'diberikannya kepadil ke-
majuan kemanusiaan. Meskipun ibarat, orang berlayar, kadang-kadang pela-
yaran itu kematian angin, namun jasanya kepada dunia tidaklah dapat dilupa-
kan, karena terbentang di hadapan, mata. Maka sumber kekuatan Umat Islam
itu 'tidaklah lain daripada kepercayaannya.

Pokok kepercayaan itu' telah diterima dengan segenap hati dari Nabi
Muhammad s.a.w. sendiri oleh umatnya. Diterima dengan penuh kepercayaan.
'Diterima dengan tidfJk banyak pertanyaan. Sehtngga bila Nabi membayangkan
tidanya syurga, seakan-akan syurga itu berairi di hadapa,n mata. Danbila
beliau membayangkan adanya neraka, seakan-akan nyala apinya terasa me-
lambai muka. Maka beranilah orang hidup dan beranilah orang mati. Sebab
'hidup adillah ibadat danpembak(ian kepada Tuhan. Dan mati adalah I i q a a,
hendak datang menghadap wajah Tuhan.

Lama-lama setelah Nabi wafat, umat Islam pun bertambah be~kembang.
, Sebab itu berkembang pu/plah agamanya. Masyarakat menjadi sampai ke

puncaknya, terutama dizaman-zaman Khalifah Barii 'Abbas: Maka berkem-
, banglah ilmu pengetahuannya, kebudayaannya, filsafatnya, pendapat-penda-

pat yang baru, sebagai alamat kemajuan kemanusiaan. '
Bertambah meluaslah pergaulan dan percampuran suku-suku bangsa diln

pemeluk aga'JUl. Masing-masing membawa adilt-istiadatriya dan pandangan
hidupnya, yang dengan sendirinya, telah tuna membina kebudayaan Islam.
Pemeluk agama yang berbagai ragam itu, Yahudi, Nasrani, Zarqshustra,
banyak 'ataupun sedikit, m~mbtiwa pula dasar-dasar kepercayaannya, bahkan

, ,
kadilng-kadang mempropaganqakannya pula. Kemajuan penyalinan filsafat
Yunani, terutama Ii/safat Plato dan Aristoteles, menyebabkan pula timbulnya'
pertimbangan-pertimbangan secara filsafat. Maka kemajuan filsafat itu
kadilng-kadang dapat meragukan orang dilripada agama. 'Orang lebih banyak
mengemukakan ,dalil fikiran dilripada dalil kepercayaan. Kalau sekiranya
tidaklah datang orang-orang yang sangat kuat imqnnya dalam agama untuk
mempertahankan kedudukan agama, mungkinlah kepercayaan agama itu di-
goncangkan atat,l dilunturkan oleh kesukaan baru, ya!tu memfilsafat.' Dan
orang-orang ya,ng seperti demikian pun timbullah. .'
Terkenallah sarjaria-sarjana Mu'tazilah, yang memakai filsafat itu sendiri un-
tuk mempertahankan kepercayaan againa. Muncullah sarjana sebagai Abu 'I
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Huzail Al-Allaf, Al-Jahiz dan lain-lain, yang dengan [ikiran sangat ccrdas tam
pil ke muka, menegakkan dalil-dalil Ketuhanan dengan memakai logika dan
filsafat. Tetapi tidak kurang juga sarjana lain yang tegak dengan keragu-ragu
annya dan kritik-kritiknya tentang agama, sebagai Al-Rawandi, Al-Razi dan
lain-lain Perbincangan-perbincangan mereka yang amat mendalam tentang
Ketuhanan, tentang sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah, perbincangan tentang
zat (exat ) dan sifat ten tang barang dan bentuk, zaman dan tempat (ruang dan
waktu ), gerak dan diam, tentang orang yang berbuat dosa bcsar, jadi kafirkah
atau jadi 'ashi saja, dan macam-macam soal lain yang amat mendalam dan
menarik hati dulam jurusan filsafat. Semuanya itu telahmcnyebabkan Rukun
Iman Enam pcrkara telah diperbincangkan dengan secara filsafat. Sangat
berubahlah dcngan cara pertama, yang dasar kepercayaan itu diterima dengan
segala ketaatan dan dengan tidak banyak pertanyaan:

Jasa kaum Mu'tazilah amat besar di dalam membentuk pembicaraan
Iman dengan secara [ilsafat. Tetapi sudah tentu pertahanan dengan niat suci
dari Mu'tazilah, di dalam mempertahankan agama dari penggoyahan filsafat
dengan memakai filsafat, terkadang-kadang telah keluar daripada garis yang
ditentukan agama sendiri. Sehingga jasa yang baik itu tidak semuanya dapat
diterima oleh kaum Ahli Sunnah, yaitu kaum yang menurutkan garis lurus
yang ditentukan olch NabiMuhammad s.a.w.

Maka timbullah dua orang pahlawan Ahli Sunnah, yaitu AI-Asv 'aridan
Al-Maturidi. Yang pertama pada mulanya adalah seorang penganut [aham
Mu 'tazilah juga. Dia rampil ke muka mengembalikan pengajian kepada pokok
persoalannya. Merekalah pembina yang mula-mula daripada "Ilmu Kalam ".
Dan mereka timbullah pengajian yang terkenal dengan "Sifat Dua Puluh".
Meskipun mereka membantah kebebasan akal yang dianut olch kaum Mu'tazi
lah dan mendahulukan naqal, IIamun cara mereka mellyusun suatu soal
(hypotese] tetaplah cara filsafat juga. Oleh sebab itulah maka kaum pencipta
hadis (Ahlul Hadis], terutama penganur dan pengikut mazhab Hanbali tidak
juga menerima akan caranya Asy 'ari dengan Ilmu Kalamnya itu.

Usahanya yang besar sekali di dalam menegakkan pelajaran Iman dan
Aqidah dan menceraikannya daripada filsafat, tetapi dengan cara filsafat,
ialah usaha yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Beliau adalah seorang ulama
Sunnah yang men en rang filsafat dengan cara filsafat. Dan jasa beliau yang lain
ialah membawa kembali ilmu rasauf ke da/am garis Sunnah, sehingga dari
sebab iru akhirnya rasauf telah direrilTUJoleh dUllia Islam sebagai suatu baha
gian yang ridak dapar dilengahkan daripada kepercayaan Islam.

Oleh sebab iru perbincangan dan perkembangallnya dalam masa riga

Huzail AI-Alia/, Al-Jahiz dan 'lain-lain, yang dengan[ikiran sangat cerdas tam-
pi/ ke ,nuke:.. menegakkan dali/-dalil Ketuhanan dengan memakfli logika dan
ftlsafat. Tetapi tidak kurang juga sarjana lain yang tegak dengan keragu-ragu-
anriya dan kritik-kriUknya tentang agama, sebagai AI.Rawandi, Al-Razi dan
lain-lain. Perbincangan-p.erbincangan mereka yang amat' mendalam ten tang
Ketuhanan, tentang sifat mil'ani qan sifat ma'nawiyah, perbincangan ten tang
zat (exat) dan sitat tentang barang dan bentuk, zaman dan tempat (ruang Jan
waktu), 'gerak dan diam, ten tang orang yang berbuat dosa besar, jadi kafirkah
atau jadi 'ashi ~ja, dan macam-macam soal lain yang mnat mendalam dan'
menarik hati dalam jurusan ftlsafat. $emuanya itu telah menyebabkan Rukun
Iman Enam .perkara telah diperbincangkan dengan secara 'ftlsafat. Sangar
berubahlah dengan cara pertama, yang'dasar kepercayaan itu diterima dengan
segala ketaatan dan dengan tidak banyak pertanyaan.

Jasa kaum Mu'tazilah amat besar di dalam membentuk pembicaraan
Iman dengan se~ara filsafat, Tetapi sudah tentu pertahanan dengan "iat suci
dari Mu'tazilah, di dalam mempertahankan agama dari penggoyahan fiisafat
dengan memakai filsafat, terkadang-kadang telah keluar daripada garis yang'·
ditentuka~ agama sendiri. Sehingga jasa'yang baik itu tidak semuanya dapat
diterima oleh kaum Ahli Sunnah, yaitu kaum yang menurutkan garis lurus
yangditentukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. I'

Maka, timbullah dua orang pahlawan Ahli Sunnah, yaitu Al-Asy 'ari dan
Al-Maturidi. Yang pertama pada mulanya adalah seorang penganut faham
Mu 'tazilah juga. Dia tampil ke muka mengempalikan pengajian kepada pokok
persoalannya. Merekalah pembina yang mula-mu!a daripada "flmu Kalam':
Dan mereka timbullah pengajian yang terkenal dengan "Sifat Dua Pulu/r".
Meskipun mereka membantah kebebasan akal yang dianut oleh kaum Mu 'tazi~
lah dun mendahulukan naqal, namun cara merekamenyusun suatu soal

, (hypotese)' tetaplah cara ftlsafat juga. Oleh sebab itulah maka kaum penclpta
hadis (Ahlul Hadis), terutama penganut dan pengikut mazhab Hanbali tidak
juga menerima akan caranya Asy'ari dengan flmu'Kalamnya itu.

Usahanya yang besar sekiili d( dalam menegakkan pelajaran Iman dtm
'Aqidahdan menceraikannya, daripada ftlsafat, tetapi d..engan·cara ftlsafat,

ialah usaha yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Beliau adalah seorang ulama
Sunnah yang menentang filsafat dengan cara,ftlsafat. IDanjasa beliau yang lain
ialah membawa kembali ilmu tasauf ke dalariz garis Sunnah, sehingga dari
sebab itu akhirnya ta'sauf tetah diterima olJh dunia Isldm sebagai suatu baha-'
gian yang tidak dapat dilengahkan daripada kepercaY,aan Islam.

Oleh sebab' itu perbincangan dan perkemban'gannya dalam masa tiga
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empat abad itu, maka sariana-sarjana Islam telah meninggalkan pusaka yang
besar dan bernilai dalam usaha menegakkan kepercayaan Islam dan Rukun
lman dcngan keccrdasan [ikiran yang sesuai dengan zamannya.

Karma iasa mereka dapatlah Islam dipertahankan daripada serangan Ice
raguan yang ditimbulkan filsafat. Dan dapatlah umat Islam mcnerima pusaka
bernilai yang akan dapat mereka pergunakan menghadapi serangan zaman.
Cuma sayang sekali, zaman berputar taus dan perubahanlah jalannya yang
tetap. Sesudah kuru" ketujuh Islami, tidak ada pcnambahan fikiran baru
untuk membina 'aqidah. Yang datang kemudian tidak berani meninjaunya
lagi. YanK datang kemudian hanyalah sekedar berjalan berputar-putar, berke
liling-kcliling, sekitar masalah yang lama. Maka timbullah kebekuan. Padahal
dengan berangsur demi berangsur, timbullah faiar apa yang dinamai "Filsafat
Modern" di benua Eropa. Yang harus diakui, bahwa mereka mendapat inspi
rasi di dalam menegakkan [ilsafat baru di Eropa, sebahagian besar adalah ka
rena pengaruh perkembangan fikiran Islam yang mereka warisi sebagai IImu
Pengetahuan:

Filsafat modern ditolong lagi oleh timbulnya pendapat-pendapat baru,
terbukanya kepandaian baru dan terjumpanya benua baru. Timbullah pemi
sahan di antara filsafat dengan ilmu pasti dan ilmu fisiko. Sehingga tinggallah
filsafat menghadapi soal-soal metafisika dan ontologi: Lantaran pemisah
pemisah itu, semuanya meniadi maju dan berkembang dalam daerahnya
sendiri-sendiri. Sedang di Junia Islam orang sedang dalam giliran tidur dan
beku. Duduk dengan pusaka lama yang disangka masih baru dan tidak ada
peninjauan:

Akhirnya kemajuan Barat dalam cara bef'{ikir tadi menimbulkan peru
bahan baru yang merubah sama sekali jalan sejarah. Datanglah peniajahan
Barat kepada Alam Timur. Benua Eropa yang dahulunya separo telah pernah
jatuh lee bawah pengaruh Islam, sekarang kembali menduduki negara-negara
Islam. Maka seketika bangsa Barat itu masuk ke negeri-negeri Islam, mereka
dapati Raja-raja Islam sedang lcka dengan istana dan gundiknya. Ulama Islam
sedang mengaji-nga/j kitab lama pusaka lama, dan berkhayal mengenangkan
zaman yang telah lama berlalu.

Satu di an tara 1001 cara Barat hendak mengalahkan bangso-bangso
pemeluk Islam yang dahulu pernah megah itu iaJoh menggoncangkan fikiran
nya dengan soal-soal baru tadi. Kalau hendak tetap hidup dan dapat menye
suaikan dirt, kaum Muslimin wajib belajar daripada Barat. Tetapi sebaliknya
tidak pula kurang dalam kaum Muslimin yang menolak sama sekali akan pe
la/aran Barat itu dan hanya senang dengan /alan fikiran yang diterimanya dari

empat abad itu, maka sarjana-sarjana Islam telah' meninggalkan pusaka yang
besar dan bernilai dalam usahq menegakkan kepercayaan Islam dim Rukun
1man dengan kecerdasan fikiran yang sesuai dengan zamannya ..

Karena jasa mereka dapiJtlah Islam dipertahankan daripada serangan ke-
. raguan yang ditimbulkan filsafat. Dan dapatlah umat Islam menerima pusaka

berni/ai yang akan dapat mereka pergunakan menghadapi serangan zaman.
Cuma sayang sekali, zaman' berputar terns dan pernbahanlah jalannya yang

. tetap. Sesudah kurun ketujuh Islami, tidak ada penambahan fikiran barn
unnik 'memb!nq . 'aqidah. Yang datang kemudian tidak berani meninjaunya
lagi. Yang datang kemudian hanyalah; sekedar berjalan berputar-putqr, berke-
liling-keliling, sekitar masalah yang lama. Maka timbullah kebekuan. Padahal
dengan berangsur (lemi berangsur, timbullah fajar apa yang dinamai "Filsafa t
Modern" di benua Eropa. Yang harns diakui, bahwa1mereka mendapat inspi-
rasi di dalam menegakkan filsafat barn di Etopa, sebahagian besar adalah ka-
rena pengarnh perkembangan fikiran Islam yang mereka warisi sebagai Ilmu
Pengetahuan. '. . .

Filsafat modern ditolong lagi oleh timbulnya 'pendapat-pendapat barn,
terbukanya kepandaian barn dan terjumpanya benua barn. Timbu.llah pemi-
sahan di antara filsafat dengan ilnfu pasti dan ilmu fisika. Sehingga iinggallah
filsafat menghadapi soal-soal metafisika dan ontologi Lal1taran pemisah-
pemisah itu, semuany.a· menjadi maju dan berkembang dalam daerahnya
sendiri-sendiri. Sedang dUiunia Islam orang sedang dalam giliran tidur dan
beku. Duduk dengan pusaka lama yang disangka masih barn dan tidak ada
peninjauan.

Akhirrlya kemajuan Barat dalam cara berfikir tadi menimhulkan pern-
bahan barn yang mernbah sama sekali jalan sejarah. Datang[Qh penjajahan
Barat kepada Alam Timur. Benua Eropa yang dahulunya separo telah pernah
jatuh ke bawah pengaruh islam,. sekarang kembali menduduki negara-riegara
Islam.' Maka seketika bangsa Baraf itu masuk ke negeri-negeri Islam, mereka
dapati Raja-raja Islam sedang leka denga~ istana dan gundiknya. Ulama Islam

I.' .

seda'1g mengaji-ngaji kitab lama ptisaka lama, dan berkhayal mengenangkan
zaman yang telah lama berlalu. , .

. Satu di antara 1001 cara Barat hendak mengalahkan bangsa-bangsa
peme,bik Islam yang dahulu pernah megah itu ialah menggoncangkan fikiran- .

. nya dengan soal-sool baru tadi. Kalau hendak tetap hidup dan dapat menye-
sua(kan diri, kaum.Muslimin wa/ib belajar daripada Barat. Tetapi sebaliknya
tidak pula kurang dalam kaum Muslimin yang menolok sarna se1c4liakan pe-
lajaran Barat itu dan hanya senang dengan jalan fikiran yang diterimanya dari
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zaman dulu-dulu.
Halyang demikian tentu sajamengakibatkan timbulnya dua masyarakat

dalam dunia Islam, yang keduanya dipisahkan oleh satu jurangyang sangat
dalam: Masyarakat pertama ialah "Kaum Beku" yang berbantalkan kitab
kitab lama tentang kepercayaan, yang membantah segalamacam usaha hen
dak meninjau kembali penafsiran imam-imam atas aqidah:Kadangmerebak
demikian hebat, sehingga menuduh sesat orang-orangyang mencoba menge
luarkan penafsiran tentang kepercayaan Islam berubah sedikit sajadaripada
penafsiran A sy 'ari, atau Ghazali. Apatah lag;kala-kalayang penuh kebencian
tethadap kaum Mu'tazilah telah demikian mendalam, sehinggaorang yang
membina fikiran secarabaru lekas dituduh Mu 'tazilah.

Masyarakal yang kedua ialahmasyarakat orang-orangyang telah men
dapat didikan berfikir, menganalisa,membuhul dan mengurai secaraUniversi
tas Barat. Mereka membebaskan dirinya daripada pengaruh orang lain dan
fikiran lain. Lalu mencoba mencari sendiri. Tetapi pencaharian sendiri itu
tidaklah berhasil, sebab pendidikan yang diberikan kepada mereka pun tidak
kurang bobroknya daripadapendidikan yang diterima oleh golonganpertama.
Mereka tidak lag; terdidik dalam agama. Dalam sekolah mereka pun telah
lama dijauhkan daripadaagama.Pelajaranmereka tentang Islam diterimanya
dari profesor yang mengetahui Islam bukan karena aka" diamalkannya, me
lainkan karena akan diruntuhkannya. Dalam kalangan ini tidaklah kurang
tumbuhnya kefanatikan daripada yang ada pada golongan pertama. Mereka
tidak mau menerima suatu pertimbangan yang bukan pertimbangan Barat.
Bertambah tinggi ilmu pengetahuan mereka, bertambah asyiklah mereka
dengan fikiran-fikiran Ba,.r, sebab "modernnya''. Meniadi kesenanganlah
mengumpulkan kata profesor anu, sariana fulan dan filosof fulin. Dengan
mendalam dipelajaridan ditelaah buku-buku tentang ekonomi, sosial,politik,
don pandangan hidup. Paling akhir menyatakan keraguan tentang adanya
Tuhan, atau tidak ber-Tuhan sama sekali.

Karena hebatnya seranganzaman itu, terasalahperlunya tampil orang
orangyang akan tetap menegakkan Rukun lman, kepercayaanyang teguh dan
aqidah yang berurat berakar, dengan segaladaya upaya yang ada padanya.
Karena sehabis perangdunia yang kedua, timbullah kegelisahanruhaniatyang
amat hebat di dunia ini. Mau tidak mau, manusia disuruh kembali memikir
kan penilaian hidup. Mau atau tidak mau, manusia yang sekian lama tengge
lam dalam arus kebendaan, mencari-caritempat berpegangbag;ruhani:

Dalam pada itu datanglah zaman jaya bag;bangsaIndonesia bersama
sama dengan beberapa bangsa dan negara lain yang memeluk Agama Islam.

zaman dulu-dulu.
Hal yang demikian tentu saja mengakibatkan timbulnya dua masyarakat

dalam dunia Islam, yang kedudnya dipisahkan oleh satu jurang yang sangat
dalam- Masyarakat pertama ialah "Kaum Beku" yang berbantalkan kitab~
kitab lama ten tang kepercayaan, yang membantah segala macam usaha hen-
dak meninjau kembali penafsiran imam-imam atas aqidah. Kadang merebak
demikian 'hebat, sehingga menuduh sesat orang-orang yang mencoba menge-
luarkan penafsiran ten tang kepercayaan Islam berubah sedikit saja daripada
penafsiranAsy'ari, atau Ghazali. Apatah lagi kata-kata yang p'enuh kebencian
terhadap kaum Mu'tazilah telah demikian mendalam, sehingga orang yang
membina fikiran s'ecarabaru lekas dituduh Mu'tazilah.

Masyarakat yang kec4ta ialah masyarakat orang-orang yang telah men-
dapat didikan berjikir, menganalisa/membuhul dan mengurai secara Universi-
tas Barat. Mereka membebaskan dirinya daripada pengaruh orang lain dan
jikiran'lain. Lalu mencoba mencari sendiri. Tetapi ptmcaharian sendiri itu '
, tidaklah berhasil, sebab pendidikan yang diberikan kepada mereka pun tidak
kurang bobroknya daripada pendidikan yang diterima oleh golo~gan pertama.
Mereka tidak lagi terdidik dalam agama. Dalam sekolah' ~ereka pun telah
lama dijauhkan daripada agama,. Pelajaran mereka ten tang Islam diterimanya
dari profesor yang mengetahui Islam bukan karena akan diamalkannya, me-
lainkan karena akan diruntuhkannya. Dalam kalangan ini tidaklah kurang
tumbuhnya kefanatikan daripada yang ada padil golongan pertama. Mereka
tidak mau menerima suatu pertimbangan yang bukan pertimbangan Barat.
Bertambah tinggi ilmu pengetahuan mereka, bertambah asyiklah mereka,
dengan [ikiran-fikiran Bait-t, sebab "modernnya". Menjadi kesenanganlah
mengumpulkan' kata profesor anu, sarjana [ulan dan [ilosof [ulin. Dengan
mendalam dipelajari dan ditelaah buku-bukutentfmg ekonomi, sosial, p<;Jlitik,
dan pandangan hie/up. Paling akhir menyatakan keraguan tentang adanya
Tuhan, atau tidak ber- Tuhan sama sekali.

Karena hebatnya serangan zaman itu, terasalah perlunya tarnpil orang-,
orang yang akan tetap menegakkan Rukun Iman, kepercayaan yang teguh dan
aqidah yang berurqt berakar, dengan segala daya upaya yang ada padanya .
.Karena sehabis perang dunia yang kedua, timbullah kegelisahan ruhaniat yang
amat hebat di .<Juniaini. Mau tidak mau, manusia disuruh kembali memikir-
~an penilaia!1 hidup. Mau atau tidak mau, manusia yang sekian lama tengge-
lam dalam arus kebendaan, mencari-cari tempat berpegang bagi ruhani

Dalam pada itu datanglah zaman jaya bagi bangsa Indonesia bersama-
sama dengan beherapa bangsa dan negara lain yang memeluk Agama Islam.
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Yaitu kemerdekaan dari tekanan pcnjajahan tadi. Orang-orang yang dahulu
nya telah terlanjur hidup dan berfikir secure Burat, nampak sckali dengan
nyata kehilangan tcmpat mereka bergantung. Kian lama kian terasa bahwa
mereka terpisah dan masyarakat scndiri. Karena kepercayaannya pada haki
katnya tidak sama lagi dengan kepercayaan bangsanya.

Mereka telah ingin mencari dasar kepercayaan kaum dan bangsanya itu,
untuk mereka pakai sendiri, karen a sudah terang bahwa mereka tidak akan
dapat memisahkan dirinya lagi daripada bangsanya. Mereka akan sehidup
semati dengan mereka dalam kebangsaan, dalam kebudayaan, dalam senang
dan susah, duka dan suka dan dalam hidup beragama terutama.

Tetapi bagaimana akal?
Mereka melihat bahwa banyak soal-soal Islam dibicarakan secara men

dalam dan kritis oleh sarjana-sarjana Barat. Tetapi setelah buku-buku itu
mereka baca, hanyalah "ilmu" tentang keadaan Islam yang didapat, banyak
atau sedikit, Adapun rasa ke-Islaman sebagai anutan, tidak juga didapat.
Tentu saja.

Sebab pandangan orang lain atas sesuatu perkara yang bukan perkara
nya, akan tetaplah sebagai suatu pandangan orang lain. Dan orang yang mem
pelajarinya pun akan tetap mempunyai pandangan sebagai pandangan orang
lain juga. Sehingga bagaimanapun tinggi ilmu mereka ten rang Islam, tidaklah
sampai ke dalam batinnya, hanyalah di luar-luar juga,

Syarat mu tlak di dalam mempelajari agama Islam ke luar dan ke dalam,
sejak dari kulitnya sampai kepada inti sari isinya, ialah mempelajari bahasa
Arab. Sedang mereka itu tidak tahu bahasa Arab.

Orang-orang yang terdidik dalam Islam banyak yang mempelajari ba
hasa Arab. Tetapi bagi mereka tidak sanggup menerangkan inti agama Islam
itu, khususnya ten tang Rukun Iman dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang
karena tempo tidak cukup, dan kadang-kadang karena tidak mempunyai ke
sanggupan menulis dalam bahasa Indonesia.

Sejak agama Islam masuk ke tanah air kita ini, di zaman-zaman yang
lampau banyaklah ulama Islam Indonesia menulis ten tang ajaran Islam di
dalam bahasa Melayu tulisan Arab. Mereka berlomba memberikan jasa ke
dalam Islam dengan kitab-kitab itu. Tetapi pusaka mereka itu pun tidak
banyak faedahnya lagi di zaman sekarang, karena sangat berkembangnya ba
hasa Indonesia. Bahasa dari kitab-kitab yang bernilai itu sudah jauh ditingga/
kan zaman, dan angkatan baru sudah amat kurang yang mengerti bahasa
Melayu huruf Arab itu. Pekeriaan mereka itu wajib disambung dan diterus
kan. Tetapi sayang. Baru sedikit sekali ulama-ulama yang terdidik dalam

Yaitu kemerdekaan dari tekanan penjajahan tadi. Orang-orang yang dahulu-
nya telah terlanjur hidup dan berfikir secara Barat, nampak sekali dengan
nyata kehilangrm tempat mereka bergantung. Kian lama kian terasa bahwa'
mereka terpisah, dari mq,syarakat sendiri. Karena ~epercayaannya pada haki-
katnya tidak sama lagi dengan kepercayaan bangsanya.

Mereka telah ingin mencari dasar kepercayaan kaum dan bangsanya itu,
untuk merekd pakai sendiri" karena sudah terang bahwa mereka tidak akan
dapat memisahkan dirinya lagi daripada !bangsanya. Mereka akan sehidup,
semati dengan mereka dalam kebangsao.n, dalam kebudayao.n, dalam senang
dan susah, duka dan suka.dan dalam hidup beragama terutama.

Tetapi bagaimana akal?
Mereka melihat bahwa banyak soal-saal Islam dibicarakan secara men-

dalam dan kritis oleh sarjana-sarjana Barat.' Tetapi setelah buku-baku itu
mereka baca, hanyalah "ilmu" tentang keadaan Islam yang didapat, banyak
atau sedikit. Adapun rasa ke-Islaman sebagai anutan, tidak juga didapat.
~tu_ \

Sebab pandangan orang lain atas sesuatu perkara yang bukan perkara- "
nya, akan tetaplah sebagai suatu pandangan orang lain. Dan orang yang mem-
pelajarinya pun akan tetap mempunyai pandangan sebagai panda1Jgan orang
lain juga. Sehingga bagaimanapun tinggi ilmu mereka tentang Islam, tidaklah
sampai ke dalam batinnya, hanyalah di luar-luar juga. '

Syarat mutlak di dalam m,empelajari agama Islam ke luar dan ke dalam,
sejak dari' klilitnya sampai kepada (nti sari isi1'}ya,ialah mempelajari bahasa
Arab. $edang mereka itu tidak tahu bahasa Arab.

Or(lng-orang yang terdidik dalam Islam banyak yang mempelajari ba-
hasa Arab. Tetapi bagi mereka tidak sanggup menerangkan inti agamq. Islam

/ itu, khususnya ten tang Rukun /man dengan bahasa Indonesia. Kadang-kad{lng
karena tempo' tidak cukup, dan kadang-kadang karena tidak mempunyai ke-
saflggupan menulis dalam bahasa Indonesia.

Sejak agama Islam masukke tanah air kita ini, di zaman-zaman yang
lampau banyaklah ulama Islam Indonesia menulis tentang ajaran Islam di
dala;'" bahasa Melayu tulisan Arab. Mereka perlomba memberikan jasa ice
dalam Islam dengan kitab-kitab itu. Tetapi pusaka mereka itu pun tidak
banyak faedahnya lagi di zaman sek~rani, karena sangat berkem~angnya ba-
haSizIndonesia. Bahasa dari kitab-kitab yang berni/ai itu Sudah jauh ditinggal- .
kan zaman, dan angkatan baru' sudah arnat kurang yang mengerti bahasa
Melayu huruf Arab itu. Pekerjaan mereka itu wajib disambung dan diterus-
kan. Tetapi sayang. Baru sedikit sekali ulama-ulama yang terdidik dalam
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Meskrpun pelataran agama Is/am itu luas, lebih Iuas daripada usia kita
scndiri, maka tuiuannya saya lieri batas. Yaitu tcntang pokok. kcpcrcayaan
nya Soy« kumpulk an dt dalamnva 'aqal dan naqal, antaru fikiran dcngan
wahyu.

Mungkin orang membacunya akun mcndapat kesan bahwasanya pengu
pasan ini ialah sccara "[ilosofis ", dan mungkin mcmang demikian. Tetapi
tutuan saya vang scbcnamva hanyalah satu "/HCII/(llpaS pokok. kepercayaan
dalam Islam dengan cara yang ham ...

Saya nukilkan dart datum bahasa pusaka Islam yang banvak atau scdikit
laya kctahui, vattu bahasa Arab. Dan saya nukil, dan soya olah dalam bahasa
pusaka ncnek mOl'atlK saya dall haha.'iiJhatlgsa .>l1ya,yaitu halla.5O/lu/ollc}ia.

/)(,lIglll1 pekcrjaatl illi sal'a IIIl'lIglwrap bahwa saya Ie/all dapat mCllyam·

"PFlAJARAN A(;AMA ISlAM"

Islam, yang mengctahut bahusa "I rab van); sampai mengarangkan ke-Islaman
dalam bahusa lndonrsia vung modern. /)i ant ara mcreka itu ialah A /,U.I/a:
MohammaclHa,lb/ Ash-Shiddicqy, almarhum :1/·USla: Ahmad Hassan Bangil,
AI·[.'Ilal Zaino! A ritin A bbas Mcdan, dan bcbcrapa orang .I'aIlK lain. Di dalam
perk ecimpunean mclakukan tugu: kewaiiban yang suci itu musuklah .tava
scndiri.

Al-Usta: ll asb! dan A l-Ustuz ,Ihmad Hassan lcbih hal/yak mcnjuruskun
Ilk/rail mereka kepada p engupusan Al-Hudis Jail Al-Fiqhi. Jurusan kuranean
mereka banvak tertutu kcpadu kalangan 1II11alvang tclah lslam iuga. At-Usia:
Zatnal Art/In .4bbu» tcrkcnal trntang kupasunnya dalam soal-soal seiarah
Islam dan Nabi Muhammad \.I}. 1\'

St'kelrallg saya c obalah pcneupasan t cntung "Aqidah ", tcntang dasar Jail
pokok k epercayaan lslam. Kadang-kadang buku ini menycrupat memfilsafat.
Tetupi tidaklah sava membawa Islam ke dalam ceruhan filsafut. Mclainkan
fitsofat itulah kadang-kadang yang 5O)'apergunakan untuk menrgakkun hujjah
k e-Islaman dan lmun.

Banyuk jIlO.III/. banyuk .II antara mcrcka vang tida« mcndaput jalan
menutu kcpercavaan akan adanva Tuhan. Tctapi tidak pula kurang jilf}.\of
yang dalam memtusafat dengun tidak scngata. bcrtemulah dcngun kepcrcaya
an yang tiduk dapat dtelukkan, trntang adanya Tuhan. Filsatat mcrcka iniluh
kadang-kudang yang saya ambit mentadi kesaksian dan benarnya apa yang
diwahyukun Tuhan kepada Nabi-Nyu.

Sayu pilihlah nama yang sederhana buat menjadi llama buku ini, yauu:

Islam, yang mengelahui bahasa Arab yang sampai mengarangkan ke-Islaman
da/am bahasa Indonesia yang modern. Di alltara mereka itu ialah AI-Ustaz
Mohammad Hasbi 'Ash-Shiddieqy', ,almarhum AI-Ustaz Ahmad Hassan Bangil,
AI-Usraz Zainal Ar(tin Abbas Medon, dan beberapa orang yang lain. Di dalam
perkecimpungan melakukan lugas kewajiban yang suci itu masuklah saya
sendiri.

A I-Uslaz Hasbi dan A/-Usraz Ahmad Hassan lebih banyak menjuiuskan -
jikirar: mereka kepada pengupasan A/-Hadis dan A/-Fiqhi. Jurusan karangan
,mereka banyak lerruju kepaJa ka/angan umat yang telah Islam juga. A/-Ustaz
Zaina/ ,A rifin Abbas terkena/ len lang kupasannya da/am soa/-soal sejarah
lslam dan Nabi Muhammad s.a.w.

Sekarang saya coba/ah pengupasan lentang "Aqidah ", tenlang dasar dan
pokok kepercayaan Islam. Kada,ng-kadatig buku ini menyerupai memfilsafat.
Terapi lidaklah saya membawa is/am ke, £la/am' ceruhan filsafat. Melainkan
ii/safar iru/ah kadang-kadang,yang saya pergunakan untuk menegakkan hujjah
ke-Is/aman dan 1man. , \

,Banyak fi/osof, banyak di anrara mereka yang tidak mend'apat ja/an
menuju kepercayaan' akan adanya Tllhan. Tetapi tidak pula kurang fi/osaf
yang,dalam memfi/safar dengan tidak sengaja, bertemu/ah dengan kepercaya-
an yang 'ridak dapal dielakkan" lenlang adanya Tuhal1. Filsafat mereka inilah
kadang-kadang yang saya ambit menjadi kesaksian dan benarnya apiz yang
diwahyukan Tuhan kepada Nabi-Nya. '

Saya pilih/ah nama yang sederhana bual menjadi nama buku ini, yaitu:

''PELAJARAN AGAMA iSLAM"

Me~kipun pelajaran agama Is/am itu luas, /cbih /uas daripada usia kita
sendiri, maka lujuannya' saya beri balaS. Yaitu lentang pokok kepercaya(lf/-
nya. Saya kumpu/kan di da/amnya 'aqa/ dan naqa/, antara fikiran dengan
wahyu. . \

I Mungkin orang membacanya akan mendapat kesan bahwasanya pengu-
pasan ini ia/ah secara "filosofis ", dan mungkin memang demikian. Te tapi
tujuan saya yang sebenarnya hanyalah satu : "Mengupas pokok kepercayaan
dak~m Is/am dengan ~'arayang baru. " '

S~ya nuki/kan dari da/am bahasa pusaka islam yang banyak atau sedikit
saya ke.rahui, yaitu bahasa Arab. Dan sayei nukil, dan saya olah dalam bahasa
pusaka ",enek nioyang saya dan bahasa bangsa wya, yaitu bahasa Indonesia.

Denian pekerjaan ini saya mengharap bahwa saya telah dapat menyam-
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Jakarta, Januari J Y5fJ.

ltaji A bdulmaltk hill Abdulkarim Amrullah

wussalam,

bung usaha tvrbcngkuta! daripadu ulamu-ulama !.\/l1f11 /1Il/""t'1IU vum; 11'11111
lalu, datum bentuk dan cara 1'1111.1: buru.

Scmoga bcrfacdahlah usaha ill I /'<1'-:1 per-ada kuum dan bung-ak u Dan
berolch facdah dan puhalanyu dt \lSi Tuhun, \"/,aglll suutu um alan ,1'<lIIg salch.
Amill !

bung usaha terbengkalai daripada l;llama-lilama Islam Indonesia yang lelah
lalu, dalam bentuk dan cara yang baru.

Semoga berfaedahlah usaha ini bagi persada kaum'dan bangsaku. Dan
beroleh faedah dan pahalanya £Iisi~iTUhan, seb~gai sualu amalan yang saleh.
Amin!

Wassalam, '

Haji A bdu1malik bin Ahdulkarim Amrullah

'Jakarta, Januari 1956.
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Alam terbentang luas dan rnanusia hidup di dalamnya. Dengan panca
indra dan akal yang ada padanya, manusia dapat menyaksikan alam itu dalam
segala sifat dan lakunya. Ada kebesaran, keajaiban dan keindahan, dan ada
perubahan-perubahan yang tetap. Kehidupan manusia itu sendiri tidak dapat
diceraikan dengan alam itu.

Maka yang mula-mula timbul pada manusia itu adalah perasaan bahwa
ada sesuatu yang rnenguasai alam ini. Dia yang mengatur dan menyusun perja
lanannya. Dia yang menjadikan segalanya. Dia Yang Maha Kuasa atas setiap
sesuatu yang ada.

Kesan pertama bahwa "Ada Yang Maha Kuasa" itu meratalah pada se
genap rnanusia. Karena kesan itulah yang tumbuh bilamana akalnya sudah
mulai berjalan. Bahwasanya ada sesuatu kekuatan tersembunyi di latar bela
kang yang tampak ini. Yang selalu dirasai adanya, tetapi tidak dapat ditunjuk
kan tempatnya. Tidaklah pernah terpisah perasaan ini, walaupun bagaimana
kepintaran rnanusia ataupun dia masih berpikir sederhana. Di zaman akal itu
mulai bertumbuh (primitif). khayalnya akan adanya yang Ada itu diberinya
berupa, menjadi perlambang daripada perasaannya sendiri,

Macam-rnacamlah perasaan yang timbul di sekeliling kesan tentang
"Yang Ada" itu. Kadang-kadang timbullah takut kepadanya dan kadang
kadang tirnbul pula rasa terharu melihat keindahan dan kebesaran bekas per
buatannya. Maka diadakanlah pemujaan kepada benda-benda yang tingi.
Bilarnana dipelajari ilmu manusia (antropologi) nyatalah kelihatan bagaimana
berkernbangnya pemujaan kepada yang gaib itu menu rut ~ngaruh keadaan

I. Yang Ada

MANUSIA DAN AGAMA

BAB IBAB I

MANuSIA DAN AGAMA

1. YangAda

Alam terbentang luas dan man usia hidup di dalamnya. Dengan panca-
indra dan akal y~g ada padanya, ma~usia d'apat menyaksikan alam itudalam
segala sifat dan lakunya. Ada kebesaran, keajaiban 'dan keindahan;' dan ada
perubahan-perubahanyang tetap. Kehidupan manusia itu sendiri tidak dapat
diceraikan dengan alam itu.

Maka yang ~ula-mula timbul pada manusia itu adalah perasaan b'ahwa
ada sesuatu yang menguasai ;llam ini. rna yang mengatur dan menyusun perja~
lanannya. Dia yang melJjadikan segalanya. Dia Yang Maha Kuasa atas Setiilp
sesuatu yang ada. .

Kesan pertama bahwa ."Ada Yan~ Maha Kuasa" 'itumeratalah pada se-
genap manusia. Karena kesan itulah yang tumbuh bilamaoa akalnya sudah
mulai berjalan. Bahwasanya ada sesuatu kekuatan tersembunyi di ,latar bela-
kang yang tampak ini. Yang selalu dirasai adanya, tetapi tidak dapat' ditunjuk·
kan t~mpatnya. Tidaklah pernah terpisah perasaan ini, walaupun bagaim/Ula
kepintaran manusia ataupun dia'masih berpikir sederhana. Di zaman akal itu
mulai bertumbuh (prirnitif), khayalnya akan adanya yang. Ada itu diberinya
berupa, menjadi perlambang daripada perasaannya sendiri.

Macam-macamlah perasaan yang timbul di sekeliling kesan tent~g
"Yang Ada" itu. Kadang-kadimg timbullah takut kepadanya dan kadang-
kadang timbul pula rasa terh3ru melihat keindahan dan kebesaran bekas per-

- buatannya; Maka diadakanlah pemujaan kepada benda-l>enda yang tinggi.
Bilamana dipelajari ilmu manusia (antropologi) nyatalah kelihatan bagaimana
berkemhapgnya pemujaan kepada yang gaib' itumenurut ~ngaiuh keadaan

1
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Pergantian bulan yang 12 kali setahun. telah dapat ditentukan setelah
dilihat bin tang-bin tang yang berganti-ganti kelihatan. Apabila genap peredar
an bulan tadi 12 giliran, bintang yang kelihatan dahulu jugalah yang kelihatan
sekarang. Pergeseran bin tang itu sangat bertali dengan musim. Ada musim
hujan, dan ada kumpulan bintang yang kelihatan. Ada musim kemarau, yang

hrdup pa.la masa IIU. St'llIa\J kcludupan ),!lI:1. .hsembahlah k cwr arnan r irnba ,
kayuk ayunn d.rn baru. Kemudun itu drse mhah gunung, Dan sl'll'lah ludup
bei pmdah dan !!1I:J ba tu kc tcpi sungai discmhahlah air yang mcnualir. dipuja
pa~1ng naik dan pasang IUIlIlI. (Jan kadaug-kad.nu; discmhah Juga ikan: Dan <11

zaman perburuan dipujalah bmatang-bmarang yang dirasa ada huhunganuya
dengan suku.
Apabila kehidupan itu tclah maju dan te lah pindah ke zaman bcrcocok
tanam, rnulailah dirasai pertalian yang rapat di an tara langil dan bunu, karcna
kesuburan turnbuh-tumbuhan hcrtali dcngan hujan dart langit. Maka mulailah
mata menengadah kc langit , Di sanalah agaknya tcrlctak rahasia Yang Maha
Kuasa itu.

Manakah agaknya pusat kekuasaan besar itu? Ada pcmbahagian siang
dan malam. Siang.dan malam menyatakan pcmhahagian hid up. Dan siang dan
malam adalah timbul karena perjalanan matahari. Bila dia terhit. teranglah
alarn, dan dapatlah kita berusaha. Kalau dia terbenarn. gelaplah hari dan tim
bullah ketakutan lantaran gelap. Scbab itu maka timbullah pcrsangkaan
bahwa mataharilah pusatnya kekuasaan itu. "Hari" adalah pertukaran di
antara siang dan malam. Maka bola merah yang beredar itu adalah "mata"·
nya. Pergiliran di antara siang dan malam itu adalah Dia. Sebab itu maka
kalimat hari itu berarti juga Tuhan. Dan kadang-kadang disebut juga "Kala".
yaitu masa dan ketika. Dinamakan Batara Kala.

Di sini sudah mulai agak rnaju manusia itu berpikir. Dia sudah rnulai
menggambarkan kesatuan Yang Maha Ada itu, Inilah pangkal persembahan
kepada matahari.

Kemudian itu terpikir pulalah bagairnana keindahan bulan purnama dan
bagaimana pengaruhnya kepada tanam-tanarnan dan binatang ternak, dan
bagaimana pula pengaruhnya kepada pasang naik dan pasang turun. Maka ke
percayaan kepada bulan adalah tingkat yang kedua setelah terlebih dahulu
mengesankan bahwa kesatuan adalah pada matahari.

Kemudian itu timbullah kepercayaan dan pemujaan kepada bintang
bintang, Cahaya bintang tampak di waktu malam, setelah matahari tidak ada
Iagi dan setelah bulan lepas liari purnamanya atau belurn meningkat purnama
nya.

/

hidup pad a masa 'itu. Serll~sa kehidupan gua, disembahlah keseraman rimba,
kayu·kayuan dan balu. Kemudian ilu disembah gunung. Dan setelah hid up

.berpindah dari gua batu ke tepi sungai disenlbahlah air yang mengalir, dipuja
pasang naik dan pasang turun. Dan kadang-kadang disembah juga ikan. Dan di
zaman perburuan dipujalah binatang-binatang yang dirasa ada hubungannya
dengan suku.
Apabila' kehidupan itu telah maju dan telah pindah ke zaman bercocok
tanam, mulailah dirasai pertalian yang rapat di antara langit dan bumi, karena
kesuburan tumbuh-tumbuhan bertali dengan hujan dari langit. Maka mulailah
mata mene)lgadah ke langit. Di ,sanalah agaknya terletak rahasia Yang Maha
Kuasa itu.

Manakah agaknya pusat kekuasaan besar itu? Ada pembahagia~ siang
dan malam. Siang dan malam menyatakan pembahagian hid up. Dan siang dan
malam adalah timbul karena perjalanan matahari. Bila dia terbit, teranglah
alam, dan dap~t1ah kita berusaha. Kalau dia terbenam, gelaplah hari dan tim-
bullah ketakutan hintaran gelap. Sebab itu maka tim ullah persangkaan
ba~wa mataharilah pusatnya kekuasaan itu. "Haii", adalah pertukaran di
'antara siang dan ,malam. 'Ma.ka bola 'merah yang beredar itu adalah "mata"-
nya. Pergiliran di an tara siang dan mahlm itu adalah Dia. Sebab itu maka
kalimat hari itu berarti juga Tuhan. Dan kadang-kadang disebut juga " Kala" ,
yaitu masa dan ketika. Dinamakan Batara Kala.

Di sini sudah mulai agak maju manusia itu berpikir. Dia sudah mulai
rnenggambarkan kesatuan Yang Maha Ada itu.' Inilah pangkal persembahan
kepada matahari.

Kemudian itu terpikir pulalah bagaimana keindahan bulan purnama dan
~agaimaria pengaruhnya kepada tanam-tanaman dan binatang ternak, dan
bagaimana pula pengaruhnya Jeepada pasang naik dan pasang turun. Maka ke-
percayaan kepada 'bulan adalah, tingkat yang kedua; sl'ltelah terlebih dahulu
mengesankan bahwa kesatuan adalah pada matahari. '

Kemudian itu timbullah kepercayaan dan pemujaan kepada bintang-
bintang. Cahaya bintang tamp~k dl waktu malam, ~etelah matahari tidak ada
lagi dan setelah bulan Iepas !:laripurnam~nya atau b~lum meningkat purnam~-
nya.

Pergantian bulan yang 12 'kali setahun, telah dapat ditentukan setelah
dilihat bintang-bintang yang berganti-ganti kelihatan. Apabila genap peredar-
an bulan tadi 1i gillran, bintang yang kelihatan dahulu jugalah yang kelihatan
sekarang. Pergeseran bintang itu sangat bertalidengan musim. Ada musim
hujan, dan ada kumpulan bintang yang kelihatan. Ada musim, kemarau, yang
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lain pula bintangnya. Jika dilihat dari sudut kebendaannya saja, timbullah
ilmu pengetahuan tentang perjalanan galak. Tetapi dari sudut kegaiban keli
hatan Maha Kekuasaan. Dan bertambahlah kepercayaan bahwasanya pusat ke
kuasaan itu hanyalah Esa juga.

Manusia hidup berkelornpok-kelompok, bersuku-suku. Sudah nyata
bahwa mula-mula manusia itu melihat ke luar lingkungan dirinya,baik kepada
bumi yang terharnpar, atau kepada langit yang terbentang luas. Sesudah itu
menukiklah penglihatan tadi ke bawah, kepada diri sendiri. Dan kepada
masyarakat yang ada di sekeliling.

Aku telah ada di dunia ini. Dari mana datangku. Aku datang dari sebab
perhubungan bersetubuh di antara kedua ibu bapakku. Maka terasalah bagai
mana kuatnya tali perhubungan dan kehidupan man usia karena adanya alai
kelamin laki-Iaki itu. Seorang laki-laki merasai bagaimana kegagahperkasaan
nya mencari makan dan bersetubuh, karena alat kelaminnya. Seorang perem
puan pun merasai apa pentingnya hubungan dia sebagai perempuan dengan
kawannya sebagai laki-Iaki karena alat setubuh itu. Maka timbul pulalah kesan
bahwasanya alat setubuh rahasia dari kehidupan. Sebab itu dia dipandang se
bagai pusaka gaib dan bertuah, yang harus dipelihara dan dipuja. Maka sejak
kehidupan yang pertama itu, sudah kelihatan bahwa alat setubuh itu disakti
kan, ditutupi baik-baik, sehingga telah menjadi naluri turun temurun dalam
hidup manusia yang beribu tahun, merasa diri durhaka kalau aurat itu terbu
ka. Akhirnya menjadi rasa malu. Dan ini pula sebabnya maka salah satu per
lambang bagi bangsa-bangsa dan suku yang masih sederhana itu ialah peng
gambaran dari alat bersetubuh, Bahkan pada kuil-kuil Hindu dan Budha pun
masih dilihat puncak yang lekas membawa kesan itu, ialah garnbaran dari alat
kelamin laki-laki, ltulah yang dinamai lingga.

Kepercayaan demikian merapatkan hubungan dengan ibu-bapak, bah
kan menyebabkan ibu bapak pun menjadi persembahan dan pemujaan. Anak
wcu dari bapak yang pertama pun berkembang biak. Namun hubungannya
dengan bapak yang pertama tidaklah putus.

Adalah satu soal yang menambah kuatnya rasa kegaiban itu, yaitu ten
tang adanya "mati",

Kalau urusan rahasia kelahiran telah dapat dipecahkan dengan menyem
bah kepada alat kelamin, bagaimana dengan mati? Apa artinya mati? Mengapa
setelah hidup dengan sehat wal afiat, kemudian terhenti saja hidup itu? Pada
hal tubuh masih ada? Dan kalau tubuh terletak lebih lama, dia pun busuk?
Maka setelah seorang keluarga mati, meskipun badannya telah dibuang dan di-

,-·kl.llulrkan, terasa juga. bah ...a dia masih ada. Ter~Sa bahwa dia-masih ada di

lain pula bintan~ya. Jika dilihat dari sudut kebendaannya saja, timbullah
ilmu pengetahuan tentang perjalanan galak. Tetapi dari sudut kegaiban keli-
hatan Maha Kekuasaan. Dan bertambahlah kepercayaan bahwasanya pusat ke-
kuasaan itu hanyalah Esa juga:

Manusia hidup berkelompok-kelompok, bersuku-suku. Sudaq. nyata
bahwa mula;mula manusia itu melihat ke luar Iingkungan dirinya, baik kepada j

bumi yang terhampar, at;m kepada langit, yahg terbentang luas. ,Sesudah' itu
tnenukiklah penglihatan tadi ke bawah, kepada diri stmdiri. Dan kepada
masyarakat yang ada di sekeliling.

Aku telah a~a di dunia ini. Dari mana. datangku. Aku datang dad sebab
perhubungan bersetubuh di antara kedua ibu bapakku. Maka terasalah bagai~
mana kuatnya tali perhubungan dan kehidupan manusia karena adanya alai
kelamin lal9-laki itu. Seorang laki-Iaki merasai bagaimana kegagahperkasaan-
nya mencari makan dati bersetubuh, karena ala! kelarriinnya. Seorang perem-
puan pun merasai apa pentingnya hubungan dia sebagai perempuan dengan
kawannya sebagai laki-Iaki karena alat setubuh itu. Maka timbul pulalah kesan
bahwasanya alat setubuh rahasia dari kehidupan. Sebab itu dia dipandang se-
bagai pusaka gaib dan bertuah, yang harus dipeliha~a dlln dipuja. Maka sejak
kehidupan yang pertama itu, sudah kelihatan bahwa alat setubuh itu disakti-
kan, .ditutupi baik-baik, sehingga telah menjadi naluri tumn temumn dalam

.hidup manusia yang beribu tahun, merasa diri durhaka kalau aurat itu terbu-
ka. Akhirnya menjadi rasa malu. Dan ini pula sebabnya maka salah satu per-
lambang bagi bangsa-bangsa dan suku yang masih sederhana itu ialah pengo
gambaran dari alat bersetubuh. Bahkan pada. kuil·kuil Hindu dan Budha pun
masih dilihat 'puncak yang lekas membawa kesan itu, ialah gambaran dari alat
kelamin laki-Iaki. Itulah yang dinamai ~ngga.

Kepercayaan .demikian merapatkan hubungan dengan ibu-bapak, bah-
kan menyebabkan ibu bapak pun menjadi persembahan dan pemujaan. Anak
cucu dari bapak yang pertama pun berkembang biak. Namun hub ungannya
dengan bapak yang pertama tidaklah putus.

Adalah satu soal yang menambah kuatnya rasa kegaiban itu, yaitu ten-
tang adanya "mati". ' t , •

Kalau u'rusan rabasia kelahiran telah dapat dipecahkan dengan fnenyem-
bah kepada alat kelamin, bagaimana dengan mati? Apa artinya IT!ati?Mengapa
setelah hidup dengan s~hat wal afiat; kemudian terhenti saja hiduR itu? Pada-
hal tubuh masih ada? Dan kalau tubuh terletak lebih lama, dia pun busuk?
Maka setelah seorang keluarga mati, meskipun badannya tel:ih dibuang dan di-

/·)\,l~w_fkan,. terasa juga.-bahwa -dia' inasih ada. Ter~~ bahwa qia~ma;ih' ada ,di

3



4

Lamalah sudah ahli-hali pengetahuan tentang i1mu manusia rnenyclidiki.
manakah yang terlebih dahulu tumbuh dalam pikiran manusia lerhadap ada
nya yang Maha Kuasa atau Yang Gaib itu? Apakah terlebih dahulu rnereka
mempercayai adanya "nyawa" pada segala benda. yang mereka namai dina
misme? Atau apakah sesudah itu baru ada kepercayaan kepada halusnya
nenek moyang [animisme], atau bersamaankah dengan timbulnya kepercaya
an kepada pengaruh binatang atas keturunan nenek moyang. misalnya keper
cayaan kepada keturunan harimau, buaya, serigala dan lain-lain (totemisme]
dan kapankah timbulnya pemujaan kepada alai kelamin? Menyusun mana
yang terdahulu tumbuh dan mana yang terkemudian, tidaklah terdapal perse
suai,an. Cuma satu hal y,\ng mereka sesuai semuanya. yaitu len tang kepercaya
an atas adanya Maha Kuasa Gaib yang mempengaruhi dan mengatur perjalan
an segenap yang kelihatan ada ini.

Da~ di tanah Indonesia sendiri dapatlah disaksikan bahwasanya keper
cayaan dernikian rnasihlah ada bekas atau sisanya. Di beberapa daerah masih
ada sisa kepercayaan kepada "semangat" nenek moyang. sehingga di dalam
perkawinan masih tersisa adat menepung tawari. Demikian juga terhadap
orang yang baru sembuh dari sakitnya, atau orang yang baru pulang dari per-

2. Penyelidikan Ahli-ahli

sekeliling kit a. Dia rasanya belurn mali. Kadang-kadang datanglah dia dalam
mimpi. Schab itu tirnbullah kesan bahwa di sarnping tubuhnya yang kasar itu
ada lagi "halusnya". Halus itu sewaktu-waktu datang kembali hendak melihat
anak cucunya, melindunginya se ketika dia ditunpa bahaya. Atau dia mcng
ganggu kalau hatinya tidak senang. Maka timbullah pula pcmujaan kepada
halus orang yang telah mali.

Orang-orang yang dituakan yang rnasih hidup tentu rapal perhuhungan
dengan halusnya orang yang telah mali itu. Karena dia yang lebih berkuasa
dan lebih besar di antara kelornpok suku. Maka turnbuhlah kepercayaan
bahwa kepala suku bukan saja mengepalai kehidupan sehari-hari. tetapi men
jadi perantaraan juga dengan halusnya orang yang tclah mali.

Kesan itu masih tarnpak pada beberapa kerajaan-kcrajaan besar di
Timur. yang berasal daripada turnbuhnya kekeluargaan besar. Maharaja adalah
bapak dari seluruh rakyat yang bernaung di bawah panji-panjinya. Dia Juga
kepaJa agama dan juga dukun. Maharaja Tiongkok dinamai "putra langit",
dan di Nippon ada kepercayaan bahwa Maharajanya adalah ke turunan dari
pada dewa matahari (Orneterasu Omikami).

sekeliling kita. Dia rasanya belum mati. Kadang-kadang datanglah dia, dalam
mimpi. Sebab itu timbullah kesan bahwa di sarilping tubuhnyayang kasar itu
ada lagi "hahisnya". Halus itu sewaktu-waktu datang' kembali hendak melihat
anak cl,lcunya, melindunginya seketika dia ditirnpa b'ah~ya. Atau dia ,meng-
g~nggu kalau hatinya tidak, senang. Maka tirnbullah pula pemujaan kepada

,halus orang yang telah mati. '
Orang-orang yang dituakan yang masih hidup tentu rap at perhubungan'

dengan halusnya orang yang telah mati itu. Karena dia yang lebih berkuasa
dan lebih'besar di antar~ kelompok suku. Maka tumbuhlah kepercayaan
bahwa kepala suku bukan saja mengepalai kehidupan sehari-hari, tetapi men-
jadi perantaraan juga dengan halusnya orang yang telah mati.

Kesan itu masih tampak pada beberapa kerajaan-kerajaan b'esar di
Tirnur, yang berasal daripada tumbuhnya kekeluargaan besar. Maharaja adalah
bapak dari seluruh rakyat yang bernaung di bawah panji-panjinya. Dia juga
kepala agama dan juga dukuil. Maharaja Tlongkok dinamai "p~tra langit",
dan di Nippon ada kepe'rcayaan bahwa Maharajanya adalah keturunan dari-
pada dewa matahari (Ometerasu Ornikami).

2. Penyelidikan Ahli-ahli

Lamalah sudah ahli-hali pengetahuan ten tang ilmu manusia menyelidiki,
manakah, yang terlebih dahulu tumbuh dalam pikiran manusia terhadap ada-
nya yang Maha Kuasa'atau Yang Gaib itu? Apakah terlebih,dahulu mereka
mempercayai adanya "nyawa?' pada segala benda, yang mereka namai dina-
misme?' Atau apakah sesudah itu barU ada kepercayaan kepada halusnya
nenek moyang (animisme), atau bersamaankah dengan timbulnya kepercaya-
an:kepada pengaruh binatang atas,keturunan/nenek moyang, misalnya kepe~-

, cayaan kepada ketururian'harimau, buaya, serigaladan lain-lain (totemisme)
dan kapankah timbulnya pemujaan kepada alat kelamin? Menyusun mana
yang terdahufu tumbuh dan mana yang terkemudia~, tidaklah terdapat perse-
sua~n. Curha satu hal ya,ng mereka sesuai semuanya, yaitu ten tang kepercaya-
an atas adanya Maha Kuasa Gaib yang mempengaruhi dan mengatur perjalan-
an segenap yang kelihatan ada ini. ,

Da~ dt tanah Indon,esia sendiri'dapatlah disaksikan bahwasanya keper-
~ayaan dthnildan rnasihlah ada b'ekas atau sisanya. Di beberapa <Iaerahmasih
ada sisa,keperc'ayaan kepada "semangat" nenek moyang, sehingga d~'\dalam
perkawinan masih tersisa adat'menepung tawari. Demikian juga terhadap
orang yang baru sembuh dari sakitnya, atau orang yang baru pulang dari per-

4



s

Sctclah kita renung: bagaimana bcrtumbuhnya kepercayaan atas adanya
Yang Ada, Yang Maha Kuasa, Yang Gaib pada manusia, sejak zaman primitif
nya sarnpai kepada kemajuan masyarakatnya, tampak bahwa pcrkembangan
kepercayaan itu pada manusia-manusia bcsar yang berfikir. pun ada pula.

Jika kita tilik ke dalarn sejarah pertumbuhan filsafat di Yunani, tampak
lah bahwa sebelum datang masa berfilsafat. telah ada lebih dahulu kepercaya
an beragama, karen a pengaruh tentang acanya Yang Ada. Hornerus, pen yair
Yunani yang bcsar uu, telah menyairkan "peperangan-peperangan" di antara
dewa-dewa. Tetapi rnereka mengakui bahwasanya yang rnenjadi pusat dari
seluruh dewa yang berpuluh ribu banyaknya, scbanyak bin tang di langit itu,
adalah dewa besar, yaitu Apollo.

3. AJam Filsafat

jalanan. Semuanya dite pung tawari, yaitu dipanggil semangatnya kembali,
(kur scrnangat). Mantcra-ruantera sisa zaman bahari, dengan rnernakai kunyit
yang dipersimbang, ataupun dengan mcmberi rajah pada kening, semuanya
adalah sisa dari kepercayaan itu. Di beberapa lempat scumpama di Jawa
masih ada sisa kepercayaan kepada kcangkeran pada keris, hekas dinarnisme.
Atau kepercayaan kepada tuah kuda, tuah ayam dan burung. Dan di beberapa
tcrnpat lagi rnasih ada sisa kepcrcayaan, bahwa seorang raja ber asal dari bu
aya, atau dari dewa (Sawcngading di Bugis), Minangkabau terhadap Cindur
Mato. Melayu ten tang Sang Sapurba.

DI dalarn dongeng "Cindur Mato" ada tersebut hahwasanya raja-raja
Minangkabau adalah kcturunan dari lndra Jati, yaitu dewa dari langit. Ada
kuda bertuah bcrnama "Si Gumarang", ada pula kerbaunya "Si Benuang",
ada pula ayarnnya "SI Kinantan", dan mempunyai keris "Sarnpena Ganja
lr as" yang sangat bcrtuah. sehingga "jcjak ditikarn pun mati Juga".

Orang Melayu mcmpercayai bahwa rajanya yang pertarna adalah turun
dari bukit Siguntang Maha Meru.

Kepercayaan kcpada tuah pad; mcrata di mana-mana. Scbab padi adalah
makanan pokok bagi bangsa-bangsa Asia Tenggara. Padi bcrnama "Sang
Hyang Sri".

Di negeri-negeri yang belum mcrata kepercayaan Agarna Islam. atau
tclah merata tetapt bvlurn diketahui hakikat ajarannya, bckas kcpercayaan tua
ItU rnasih ada. Kuat Icmahnya bergantung kepada lernah dan kuatnya penga
jaran Agama Islam lJi Icrnpat itu. Tetapi satu hal tclah nyata, yaitu kepercaya
an kepada Yang M:t1¥1 Kuasa itu, tclah sedia dalam bakat jiwa manusia sendiri.

jalanan. Semuanya ditepu'ng tawari, yaitu dipanggil semangatnya kemball,
(kur semangat). Mante~a-mantera sisa zaman bahari,' dengan memakai kunyit
yang dipersimbang, ataupun dengan memberi rajah pad a kening, semuanya .
adalah sisa dari .kepercayaan itu. Di beberapa tempat seumpama di Jawa
masih ada sisa kepercayaan kepada keangkeran pada keris, bekas dinamisme.
Atau kepercayaan kepada tuah kuda, tuah ayam dan burung. Dan di.bebenipa

" tempat lagi masih ada sisa kepercayaan, bahwa seorang raja berasal dari bu-
aya, atau dari dewa (Sawerigading di ,Bugis), Minangkabau terhadap Cindur
'MatD, Melayu ten tang Sang Sapurba.

I

Di dalam dongeng "Cindur Mato" ada tersebut bahwasanya raja-raja'
Minangkabau adalah keturunan dari Indra Jati, yaitu dewa dari langit. Ada

,kuda .bertuah bernama "Si Gumarang", ada pula kerbauny~ "Si Benuang""
ada pula ayamnya "Si ·Kil1antl\n"., dan mempunyai keris "Sampena Ganja
Iras" yang sangat bertuah, sehingga "jejak ditikaJl1 pun mati juga".

I Orang Melayu merripercayai bahwa rajanya yang pertama adalal\ turun
'dari bukit Siguntang Maha Meru. . .

I Kepercayaan kepada tuah padi merata di mana-mana. Sebab padi adalah
makanan pokok bagi bangsa-bangsa Asia Tenggara. Padibernama "Sang
Hyang Sri". I I

Di negeri-negeri yang belum merata kepercayaan Agama Islam, atau
telah merata tetapi batunl diketahui hakikat ajarannya, bekas kepercayaan tua
itu masih ada. Kuat lemahnya bergantung kepada lemah dan kuatnya penga-
jara:n Agama IstiUDdi tempat itu. Tetapi satu hal· telah nyata, yaitu kepercaya-
an kepada Yang 'M:rba Kuasa itu, telah sedia dalam bakat jiwa mllnusia seI;ldiri.

3. Alam Filsafat

Setelah kita rerungi bagaimana be,rtumbuhnya kepercayaan atas adanya
Yang Ada, ,Yang Maha Kuas~ Y;mg Gait; pada manusia, sejak zaman primitif-
'nya sampai kepada kemajuan masyarakatnya, tampak bahwa perkembangan
kepe~caya;m itu pada manusia-manusia besar yang berflkir, pun ada p~la.

Jika kita tilik ke dalam sejarah pertumbuhan f1lsafat di Yunani, tampak-.
lap bahwa sebelum datang masa berfilsafat •.telah ada lebih dahulu kepercaya-
an beragama, karen a pengaruh tentllllS adanya Yang Ada. Homerus, penyair
Yunani yang besar itu, telah menyairkan "peperangan-pepetangan" di antara
dewa-dewa. Tetllpi mereka mengakui bahWasanya yang menjadi. pusat dari
seluruh dewa yang berpuluh ribu banyaknya,sebanyak bintang di langit itu,
adalah dewa besar, yaitu Apollo.
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Mulanya timbul berpikir semata filsafat. Dimulai oleh Thales, yang
hendak menyelidiki asal usul segala yang ada dari segi kenyataannya. Maka
berpendapatlah dia bahwa asal segala sesuatu ialah air. Diikuti oleh Anaxi
Olander. yang mengatakan asal segala ialah nous: yang tidak berkesudahan.
Dan Anaximander. yang mengatakan asal segala ialah uap. Phitagoras yang
mengatakan asal segala sesuatu ialah angka dan pokok segala angka ialah satu.

Tetapi filsafat alam itu kemudiannya dikembalikan oleh Socrates ke
pada filsafat diri. Setclah engkau mencngadah kc langit, sekarang sudah masa
nya cngkau menilik dirimu sendiri. Tirnbullah perrnulaan dari ilmu jiwa (psi
kologi) dan ilmu akhlak (ilmu budi pekerti, ctika). Murid Socrates. Plato
menyempurnakan lagi ajaran gurunya. Lalu timbul hasil penyelidikan ten tang
adanya Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tunggal, Pcnggerak dari segala. Itulah
Tuhan. Dari segi filsafat, bukan lagi dari segi kcdongcngan (mitologi). Beliau
menyatakan pcndapat bahwa di balik alam yang nyata ini, adalah hakikat
Yang Maha Tinggi: yang dari sana kita datang dan ke sana kita akan kembali.
Tanda adanya, ialah karena kcinginan kita selalu hendak pulang kepada-Nya.
Dialah Kcbenaran Yang Mutlak.

Aristoteles murid Plato mernelopori filsafat berhubung hendak menge
tahui hakikat daripada Yang Ada itu. Dialah "Penggerak yang tidak berge
rak". Dialah yang Wajib ul Ujud, yang pasti adanya. Adapun ada yang tampak
oleh pancaindera ini hanyalah yang Mumkin ul Ujud.

Maka bcrkembanglah tinjauan kepada Yang Ada itu menurut fllsafat,
dari zaman ke zaman. Dari Yunani ke Romawi. Di Tiongkok, di India. bahkan
di segala pelosok dunia, karena adanya akal rnanusia itu sendiri. Dari filsafat
Yunani berkernbang biak, sarnpai akhirnya disarnbut oleh yang disebut filsa
fat moderen. yang dimulai dari zaman Descartes. Terjadilah pertikaian di
antara ahli filsafat ten tang Yang Ada. tentang asal segala sesuatu. apakah
semata benda atau sernata nyawa, atau gabungan di antara keduanya. Timbul
juga penyelidikan apakah akal dan fikiran itu? Apakah dia di luar dari otak,
yaitu dua barang. Atau adakah dia bekas dari kerja otak. Dibicarakan pula
hidup manusia. Apakah hidup itu. Apakah hidup hanya terdapat lantaran
masih mengalirnya darah dalam tubuh, dan bila darah telah dingin, terhenti
atau habislah hidup. Sehingga dapat ditetapkan bahwasanya hidup itu adalah
bekas dari panasnya darah?

Tidak terdapat kebulatan pendapat ten tang hal itu. Sebab ujung segala
perjalanan pikiran itu akhirnya akan tertumbuk kepada suatu tebing yang
tidak dapat diseberangi lagi.

Apakah alam ini terjadi sendirinya? Atau ada yang rnenjadikan? Bagai-

Mulanyatimbul berpikir semata fIlsafat. Dimulai oleh Thales, yang
hendak menyelidiki asal usul segala yang ada dari 'segi kenyataannya.,Maka
berpendapatlah dia bahwa asal segala sesuatu ialah air. Diikuti oleh Anaxi-
mander, yang mengatakan asal segala ialah nous: yimg tidak berkesudahan.
Dan Anaxima,nder, yang mengatakan asal Segala ialah uap. Phitagoras yang
mengatakan asal segala sesuatu ialah angka dan pokok segala angka ialah satu.

Tetapi filsafat alam itu kemudi~nnya dikembalikan oleh Socrates ke-
paoa filsafat diri. Sete!'ah eqgkau menengadah ke langit, sek~rang sudah masa-
nya engkau menilik dirimu sendiri.'TimhuUah permulaan dari ilmu jiwa (psi-
kologi) dan ilmu akWak (ilmu budi pekerti, etika). Murid Socrates, Plato
menyemp~rnakan lagi ajaran gurunya. Lalu timbul nasil penyelidikan tentang .
adanya Yang Maha Kuasa, Yang ~aha Tunggal, Penggera~ dari segala. Itulah
Tuhan. Dari segi filsafat, bukan lagi dari segi kedongengan (mitologi). Beliau
menyatakan pendapat bahwa \di balik alam yang nyata ini, adalah hakikat
Yang Maha Tinggi; yang dari sana kita datang dan ke sana kit a akan kembali. "

j Tanda adanya, ialah karena keinginan kita selalu hendak pulang kepada-Nya.
Dialah Kebenaran Yang Mutlak:

Aristoteles murid Plato memelopori filsafat berhubung hendak menge-
tahui hakikat daripada Yang Ada itu. Dialah "Penggerak yang tidak berge-
rak", Dialah yang Wajib ul Ujud, yang pasti adanya. Adapun ada yang tampak
oleh pancaindera ini hanyalah yang Mumkin ul Ujud.

Maka berkembanglah tinjauan kepada Yang Ada itu menurut filsafat,
dati zaman ke ·zam'fn.Dari Yunani ICeRomawi. Di Tiongkok, di India, bahkan
di segala pelosok dunia, karena adanya akal manusia itu sendiri. Dari filsafat
Yunani berRembang biak, sampai akhirnya disainbut oleh yang disebut filsa-
fat moderen, yang dimulai dari zaman Descartes: TeIjadilah pertikaian di
antara ahli filsafat, ten tang Yang Ada, tentangasal segala sesuatu, apakah
semata benda atau semata nyawa, atau gabungan di antara keduanya. Timbul
juga penyelidik~n apakah aka!' dan fikiran itu? Apakah dia di luar dariotak,
yaitu dua barang. Atau adakah dia bekas dari kerja otak. Dibicarakan pufa I

,hidup manusia. Apakah hidup itu. Apakah hidup hanya terdapat lantaran
masih mengaliuiya darah dalam tubuh, dan bila darah telah dingin, terhenti
atau habislah hidup. Sehingga dapat ditetapkan bahwasanya hidup itu adalah
bekas<lari panasnya darah?

Tidak ,terdapat' kebulatan pendapat tentang hal itu. &bab ujung segala
perjalananpikiran itu akhirnya akan tertumbuk kepada suatu teb~g yang'
tidak dapat diseberangi lagi.

Apakah alam ini terjadi sendirinya? Atau ada yang menjadikan.?Bagai-
I
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(I) Ter ke nallah scjak per tengahan ahad kesernbtlan belas , sarnpai perrengahan ahatl
keduapuluh ini. ajaran Karl Man yang dipraktek kan dengan Komunisme, yang berdasar
Ulstoris-MaterialiJme. Menyatakan pendapat bah ..... Iidak ada sesu atu di luar dari alam
kenyalaan in]. Aiama. Tuhan dan .ebagalnya hanyalah "buatan" manusla saia. t.iereka
runluhkan gereia. mereka anjurkan anll agama. Te tapi akhlrnya menlnnallah Lenin dan
Stalin. Bangkai kedua orang Itu mereka "balsem" dan mereka "hormall". Padahal apa·
kah arlinya "benda-bangkal" vang mereka horrnarl , laksana disembah oleh oranll hera-

Se telah kit a tinjau perkcmbaugan ludup rnanusia dan pcrkembangan
caranya berpikir , sejak dan zumau sangat scdcr hana (prinutif'), sampai dia
meningkat bermasyarakat. nyatalah sudah bahwa pokok ash pendapatnya
ialah tcntang adanya Yang Maha Kuasa dan Gaib,

Inilah perasaan yang scmu rni-murninya dalam jiwa manusia. Kalau ter
jadi manusia itu membantah aJanya Yang Ada. bukanlah itu perrnulaan.
Tctapi itu adalah kcrnudian. karcna keraguan yang timbul tcngah dia mernpcr
gunakan pikiran. Kadang-kadang sekeras-kerasnya rnernhantah. terdapallah
bahwa perhantahan itu bukan dari lubuk jiwanya. Schab bukanlah begitu ash
jiwa rnanusia I).

4, Agama, Fithrat dan Islam

manakah pcr hubungan yang mcnjadikan dcngan yang dijadikan, kulau me
mang ada yang mcnjadikan itu'

Scjauh-jauh perjalanan akal , mestilah ada ujungnya. mcsu ada perhenti
anuya. D! scbcraug yang sebclah ~..na tidaklah dupat dicap.u lag i. Keput usan
mcsu diamlul , tcutang ada. at.ru ud.rk ada

Mernutuskan ada-nyu scmata-mata deugan pikiran lIlanll'ld yang lcrnah
ini, haruslah mcncmpuh hCI hag.u kcsukarun. Te tapi lchih xukar pula rnernu
tuskan hahwa dia "tidak ada".

Schab itu, walaupun ada alii an filsafut yang mcngarakan udak ada. dra
dibantah olch yallg mengatakan ada

Akhirnya, apakah jadinya lilsafat Itt!'.'
Akhir Iilsatat itu tidak lain daripada mcugumpulkan berbagai-bagai

hcntuk pikiran. hanya tentang dua soul, yaitu. ada atau udak ada. Bclum
dapat lrlsafa: mcngcmukakan soul lam. yang ke tiga. )tang dl luar daripada ada
dan tidak ada, Dan itu pun t idak mungkin. ltu sebabnya maka bagairnanapun
kcmajuan filsafat, dia hanya dapat mcmpcrkcmbang pada kcdua seal itu saja.
Atau memisah-misahkan soal-soal yang timhul dari pokok filsafat. lalu dijadi
kan ilrnu yang tersendiri, dan dihentikan pcmbicaraan dari hal Yang AJa atau
Tidak Ada. Dan hcrhenti men-bicarakan hukanlah artinya hahwa soal "ada
tidak ada" tidak aJa lagi.

/'

manakah perhubungan yang menjadikan dengan ya~g dijadikan, kalau me-
mang ada'yang menjadikan itu?

Sejauh-jauh perjalanan akal, mestilah ada ujungnya, mesti ada perhenti- '
annya. Di seberang yang sebehth sana tidaklah dapat dicapai lagi. KeputusilO
mestidiambil; ten tang ada, atau tidak ada.

Memutuskan ~9a-nya semata-mata dengan pikiran manusia yang lemah
ini, haruslah menempuh berbagai kesukaran. Tetapi lebih sukar pula memu-
tlJskan bahwa dia "tidakada'~

Sebab itu,' walaupun ada aliran filsafat yang merigatakan tidak ada, dia
dibantah oleh yang mengatakan ada.

,Akhirnya, apakah jadinya filsafat itu?
Akhir filsafat itu titiak lain daripada mengumpulkan berbagai-bagai

bentuk pikiran, hanya tentang dua sa'll, yaitu: ada atau tidak ada. Belum
dapat filsafat mengemukakan sa'll lain, yang ketiga, ~ang di luar daripada ada
dan tidak ada. Dan itu pun tida\< m,ungkin. Itu sebabnya maka bagaimanapun
kemajuan filsafat, dia hanya dapat memperkembang pada kedua sa'll ilu saja.
Atau mernisah-misahkan soal-soal yang timb~l dari pokok filsaf~t, lalu dijadi-
kan ilmu yang tersendiri, da~ dihentikan pembicaraan daTi hal Yang Ad'a atau
Tidak Ada. Dan berhenti membicarakilO bukanlah artinya bahwa sO'll "ada-

·tidak ada" tidak ada lagi.

4. Agama, Fithrat dan Islam .

Setelah kit a tinjau perkembangari. hidup manusia dan perkemba~gan
caranya berpikir, sejak dari zaman sangat sederhana (primitif), sampai dia
meningkat bermasyarakat, nyatalah sudah bahwa pokok asli pendapatnya
ialah tentang adanya Yang Maha Ku'asa dan Gaib.

lnilah perasaan 'yang semurni-l)lUrninya dalam jiwa manusia. Kalau ter-
jadirnanusia itu m~mbantah adanya Yang Ada, bukanlah itu permulaan.
Tetapi itu adalah kemudian, kareJ;}akeraguan yang tirnb'ul tengah dia memper-
gunakan pikiran. Kadang-kadang sekenis-kerasnya membantah, terdapatlah
bahw;:t perbantahan itu bukan dari lubuk jiwanya. Sebab bukanlah begltu asli
jiwa manusia I).

(1) Terkenallah sejak pertengahan abad kesembilan' belas, sampai pertengahan abad
keduapuluh ini, ajaran Karl Marx yang dipraktekk"n dengan Komunisme, yang berdasar
Historis-Materialisme. Menyatakan pendapat b!\hwa tidak,ada sesuatu 'di IOar dari alam
kenyataan ini. Agama, Tuhan dan sebagainya hanyalah "buatan" manusia saja. Mereka
run~uhkan gereja, mereka anjurkan anti agama. Tetapi akhirnya meninggallah Lenin dan
Stalin. Bangkal kedua orang Itu mereka "balsem" dan mereka !'honnati"'. Padahal apa-
kah artinya "benda--bangkai" yang mereka honnati, laksana disembah oleh orang bera-
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,ama itu! Mereka t entu menjawab. bahwa bukanlah hangkai itu yang dlhormati. lapi
"kiran L.enln-Stalln. Apakah nkiran itu? Bendekah? Bukan! ladl apa? Fllhral mereka
senditl Iidak dapal dlhalangl bual mempercayal adenya kelhalban nkitan. Maka darlma
nakah datanlnya "klran lIu? Kalau dlkelakan bahwa dla hasll dar! benda (banlkal) yanl
lerlenlanl Itu, men,apa balu dan pasit yanalaln lidak menaJuarkan nklran sebalal benda
yan, bernama lenin dan Stahn? Dan akhlrnya~ Akhlrnya Ialah bahwa Stalin lernyala
bukan orang yanll patut dillhalbkan dan dlluahkan. Telapluoranll yanlujahat-jahalnya
pad a pandan,an mereka. Demlklanlah pendapal pada KonlP'es Komunls ke-20, yanl di
kemukakan oleh Nlklla Kruschhev, karena hendak menllanllkan Stalln_

Pendeknya kalau dia mcmbantah, dia adalah mernbantah jiwa murninya
sendiri. Lidahnya t idak mau mengatakan apa yang sebcnar tcrasa di hatinya.

Scbab itu maka perasaan akan adanya Yang Maha Kuasa adalah fithrat
rnanusia.

Dicobanya mem'Tilosof". Sarnpai berjalan akaJnya sejauh-jauh mung
kin. Akhirnya tertumbuk kcpada dinding yang tak kuasa diseberangi lagi.
Sampai di sana pun kalau dia akan mengatakan tak ada, dia harus mengurn
pulkan terlcbih dahulu scbanyak-banyak alasan untuk rnernungkiri adanya.
Oleh karcna pengakuan Yang Ada turnbuh dalam fithrat, sangatlah payah
orang yang mernungkir i itu. Sebab rnemungkiri fithratnya sendiri.

Olch sebab kcsan pertama ten tang adanya Yang Ada, adalah fithrat
jiwa, diakuilah kemurnian dan ketinggian martabat manusia daripada makh
luk yang lam. Dia berakal, dan pendapat akal yang mula-mula iaJah keperca
yaan kepada Yang Gaib.

Sebab itu maka agama manusia yang mula-mula itulah agama fithrat.
Setelah manusia menerawang, berpikir. merenung, rnembanding, me

ngukur, menjangka, pendeknya rnemfilosof, akhirnya sampailah dia di ujung
perjalanan. [)j dinding yang tidak terseberangi itu. ScgaJa maeam telah dicoba
nya. Akhirnya yakinlah dia bahwa mcrnang ada sesuatu itu. Dialah Yang
Mutlak. Dialah Yang Maha Kuasa, Dialah puncak dan puncaknya ideal (kata
Plato). Dialah Tao, yang tak dapat diberi nama (kata Lao Tzc). Maka insyaf
lah man usia akan kelemahan dirinya, dan insaf akan Maha Besarnya Yang Ada
itu. Maka rnenyerahlah dia dengan segala rela hati. Penyerahan yang dernikian
dalam bahasa Arab dinamai Islam.

Jadi dibaikkanlah sangka akan kcmurnian rnanusia. Pada pokok mula
nya dia mempunyai jiwa murni (fithrat). walaupun dia masih dikatakan prirni
tif. Bahkan di zarnan akhir-akhir ini ahli-ahli pengetahuan sudah kerap kali
mcninjau kembali tuduhannya selama ini, terhadap rnanusia primitif.

Dan dibaikkan pula sangka, bahwa sehabis-habis dan sejauh-jauh per
jalanan akal manusia. dia akan bertcrnu suatu perhentian, yaitu insaf akan ke
lemahan diri, berhadapan dengan Yang Maha Kuasa, Maha Perkasa dan tun
duk tersipu di bawah cerpunya.

Pendeknya kalau dia membantah, dia a4alah membantah jiw'a murninya
sendiri. Udahnya tidak mau mengatakan apa yang sebenar terasa di hatinya.

Sebab itu maka perasaan akan adanya Yang Maha Kuasa adalah tithrat
manusia.

\ Dicobanya me,m"filosof'., Sampa'i-berjalan akalnya ~jauh.jauh mung·
kin. Ak,hirnya tertumbuk kepada din ding yang tak kuasa diseberangi lagi.
Sampai di sa,na pun kalau dia akan mengatakan tak ada, dia hams mengum·
p.ulkan terlebih dahulu sebanyak:banyak alasan untuk memungkiri adanya.
Oleh karena pengakuan Yang Ada tumbuh dalam fithrat, sangatlah payah

.orang yang memungkiri itu. Sebab memungkiri fithriltnya sendiri.
Oleh sebab kesaJ;l pertama tentang aqanya Yang Ada, adalah fithrat

jiwa, diakuilah kemurnian dan ketinggian martabat manusia daripada makh·
luk yang lain. 'Oia berakal, dan' Pendapat akal yang ,mula-mula ialah keperca·
yaan kepada Yang Gaiq.. '. .
, Sebab itu maka agama manusia yang mula·mula itulah agama fithrat.

Setelah manusia menerawang, berpikir, mtrenung, membanding, me·
ngukur, menjangka, 'pendeknya memfilosof, akhirnya sampailah dia di'ujung
perjalanan. Di dinding,yang tidakterseberangi itu. 8egaia macam telah dicoba·

: nya. Akhirnya yakinlah dia bahwa memang ada sesuatu itu. Dialah Yang
Mutlak, Dial,ah Yang Maha Kuasa, Dialah puncak dan puncaknya ideal (kata
Plato). Dialah Tao, yang tak dapat diberi nama (kata Lao Tze). Maka insyaf-

, lah manusia akan kelemahan dirinya, dan insaf akan Maha Besarnya Yang Ada
itu. Maka menyerahlah dia dengan sega!a rela hati. Penyerahan yang derriikian
dalam bahasa Arab dinamai Islam.

. Jadi dibaikkanlah' sangka akan' kemurnian manusia. Pada pokok mula·
.nya dia mempunyaijiwa.murni (flthrat), walaupun dia masih dikatakan prlrni.
tiL Bahkan di zaman' akhir-akhir ini ahli~ahli pengetahuan sudah kerap kali
menilljau kembali tUduhannya selama ini; terhadap man'usia prirnitif. '

Dan dibaikkan pula sangka, bah,wa sehabis.habis.dan sejauh-jauh per·
'jalanan akal manusia, dia akan bertemu suatu perhentian, yaitu insaf akan ke-
l~mahan 'diri, berhadapan,dengan Yang Maha Kuasa, Mah~ Perkasa dan tun·
duk tersipu di bawah cerpunya.
gam a itu? Mereka'tentu menjawab, bahwa bukanlah bangkai itu yang dihormati, tapi'
fikiran Lenin-Stalin. Apakah flkiran itu? Bendakahr Bukanl Jadi apa? F'ithrat mereka
sendiri tidak dapat dihalangi buat mempercayai adanya keghaiban flkiran. Maka darima·
nakah datangnya fiky-an itu? Kalau dUc:atakan bahwa (I'ia hasil dari benda (bangkai) yang
terlentang itu, mengapa batu dan pasir yang lain tidak mengluarkan flkiran sebagai benda
yang bernama Lenin dan Stalin? Dan akhirnya? Akhirnya ialah bahwa Stalin ternyata
bukan orang 'yang patut dighaibkan dan dituahkan. Tetapi seorang yang sejahat.jahatnya
pada pandangan mereka. Demikianlah pendapat pada Kongres Komunis ke-20, yang di.
keQ1uk;akan oleh Nikita Kruschhev, karen a hendak mengaantikan Staiin.
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"Adakah akan bersamaan orang yang berpengetahuan dengan orang
yang tidak berpengetahuan? .. (Az-Zumar; S. 39: 9)

Maka Iman atau Islam yang hanya dipusakai belaka, at au hanya dikerja
kan karena turut-turutan, belumlah tentu kesempurnaannya. Meskipun bagai
mana teguhnya mereka memegang segala pokok agama, rnaka pegangan itu
mudahlah lepas, karena pertahanannya tidak ada di dalam lubuk kesadaran
jiwanya sendiri. Seumpama orang-orang karnpung di dalam masyarakat me
reka yang agama telah menjadi sebahagian daripada kehidupannya sehari-hari,
Tiba-tiba pindahlah dia ke kota. Maka kian sehari kian tanggal dan tanggallah
agama itu daripada dirinya, karena orang di kiri kanannya sudah berubah
sarna sekali daripada yang dipergaulinya dahulu, Dan agama yang dikerjakan

"TidaklahAllah meniadikan suatu makhluk pun yang lebih mulia atas
nya daripadaakal". (Dirawikan oleh At-Turmudzi, dengan sanadyang lemah).

Kelezatan dan kepuasan lrnan itu hanya didapat dengan perjalanan akal
yang lanjut.

Dan tersebut pula dalam firman Tuhan :

Iman yang berarti percaya, dan Islam yang berarti menyerah dengan
segala senang hati dan rela, timhulnya ialah se telah akal itu sendiri sampai
kepada ujung perjalanan yang rnasih dapat dijalaninya. Oleh sebab itu maka
bertambah tinggi perjalanan akals hertambah banyak alat pengetahuan yang
dipakai, pada akhirnya bertambah tinggi pulalah martabat Iman dan Islam se
seorang.

Itu pula sebabnya maka Nabi Muhammad s.a.w. pernah mengatakan :

. l ~~\\:"U-!/~,~"'r //~/_?~\ ~~i:"~~~/_~...r---- ~..J? ~
( ~ ....:--!~./{~,__,)

5. lman, AkaJ dan Taqlid

Permulaan perjalanan dinarnai fithrat. Akhir perjalanan dinamai Islam.
Seluruh kemanusiaan adalah dari satu kekeluargaan. Dan fithrat rnereka

senantiasa mencari hubungan dcngan Yang Menjadikannya; sarnpai dia ber
jumpa, sarnpai dia mcnyerah (Islam).

Permulaan perjalanan dinamai fithrat. Akhir perjal~nan dinamai Islam.
Seluruh kemanusiaan adalah dati satu kekeluargaan. pan fithrat mereka

senantiasa mencari hubungan dengan Yang Menjadikannya; sampai dia ber-
jumpa, sampai dia menyerah (Islam). I ,

S. bnan, Aka! dan Taqlid

Iman yang berarti percaya, dan Islam yang berarti menyerah derigan
segala senang' hati dan rela, timbulnya ialah setelah akal itu'l sendiri sampai
kepada ujung perjalapan yang mas,ih dapat dijalaninya.Oleh sebab itu maka
bertambah tinggi perjalanan akal,',bertambah banyak alat pengetahuan yang
dipakai, pada akhirnya bertambah tinggi pulalah martabat Iman dan Islam se-
seorang. ,

Itu pula sebabnya maka Nabi Muhammad s.a.w. pernah mengatakan :'

. • l ~~\\( iX~~ d\~~,;;'/~/;1~\ ~i1~~~/ .. ~, ~J? ~
(~~~.}<"'--') , . .'

,"Tidaklah Allah menjadikan suatu makhluk pun yang lebih 1nulia alas-
nya daripada akal'~ (Dirawikan oleh At-Turmudzi, dengan sanad yang lemah).

Kelezatan dan kepuasan Iman itu hanya didapat dengan perjalanan akal
yang lanjut .

. Dan tersebut pula dalam firman Juhan:

"Adakah akan bersamaan orang yang berpengetahuan dengan orang
yang tidak berpengetahuan?" (Az-Zumar; S. 39:9)
. Maka Iman 'atau Islam yang hanya dipusakaibelaka, atau hanya dikerja-
kan karena turut-turutan, belunil3h tentu,kc:seiqpiJrnaannya. Meskipun bagai-
mana teguhnya mereka memegang sega~ pokok agama, ,maka pegangan'itu
mudahlah'lepas, karena pertahanannya'tidak ada di dalam lubuk kesadaran
jiwa~ya sendiri. Seumpama orang-orang ,kampung di dalam masyarakat me-
reka yang agama telah.menpdi sebahagian daripada kehidupannya sehari-hari .

. Tiba-tiba pindahlah dia ke ',kota. Maka kian sehari kian'tanggal dan tanggallah
agama itu daripada dirinya, karena orang di kiri kanannya sudah berub~
sarna sekali daripada yang dipergaulinya dahul~. Dan agama yang dikerjakan

9
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hanya karcna turut-turutan (taqlid) arnat tak ut ak an ujian akal. Dra lekas
sekali murka dan mcnuduh "ke luar dari agarna" kalau ada orang mcnyaiakan
pikiran yang berbedu daripada apa yang diter imanya daripadu glllu-guru dan
nenck moyangnya.

Deugau itu nyatulah bahwa yang dimaksud dcngan "ak u pcr caya" dan
"aku mcuyerah dengan scgala scnang hati", adalah ucapan ser tamer ta
(spontuu l yang ke luar dan lubuk jiwa manusia sctclah dicohakannya sendir i
mempergunakan akal dan pikirannya, sampai sclanjut mungkin. Akhirnya
bertcmulah dia de ngan suatu akhir perjalanan yang akal tak dapat memberi
ke putusan lagi. sebagaimana yang kita terangkan di alas tadi.

Apa sebab dia tidak dapat memberi ~cplltusan"
Dia hendak mencan kcputusan apa yang dikalakan bcnda. Padahal dia

adalah hidup dalarn lingkuugan benda itu scndiri. Padahal diu pun bcnda. Dan
dia hcndak mencan apa Jan siapa 1..11 yang mcngatur benda. Padahal mcncari
dinnya scndiri pun akal itu udak tahu,

Scorang pujangga Jerman yang masyhur. Goethe pernah herkala. "Jika
begun yang dikatakan Islam. mengupa aku tidak akan masuk kc dalam go
lougan scorang Muslim?"

Maka saat-saat penting yaitu menyerah dcngan scgala seuang hati, per
caya dengan penuh keinsafan. mungkin pcrnah datang ke pada scuap orang
yang bcrpikir dan mempergunakan akalnya, walaupun dia bangsa apa. atau
beragama apa.

Dan mungkin pula orang-orang yang iclah mcngakui dirinya Islam.
umat Islam Jan ibu bapaknya Islam. hid up dalarn masyarakat Islam. harus
memcriksa kepercayaannya itu ke mbali, schab sudah terlalu jauh keluar dari
pokok asalnya.

Dan jauh benarlah perhedaan arti "pcr caya (Iman)" Jcngan "mcnurut
sajalah ". Scbab Iman adalah pendapat sendir i, di dalam pcrjalanan hidup men
cari kebenaran, yakni kcsungguh-sungguhan yang tidak pernah bcrhcrui,
seh.ingga insaf kelemahan diri di hadapan kebcsaran Yang Maha Bcsar. AJa
pun "percaya sajalah" adalah menurut dengan membuta tuli apa yang dikata
kan orang lain. atau apa yang diterima dari guru, schingga akal scndiri mcnjadi
beku tidak bergerak. Dan apabila telah timbul kcbckuan itu, beku pulalah
faham agama dan tidak lagi bercahaya sinarnya. ltulah yang bet nama
'Taqlid':

Taqlid adalah musuh kemerdekaan akal.

hanya karena turut-turutan (taqlid) amat takut akan ujian aka!' Dia lekas
sekali murka dan menuduh "keluar dari agama" kalau ada orang menyatakan
pikiran yang berbeda daripada apa yang diterimanya daripada guru-guru dan
nenek moyangnya .

.Dengan itu nyatalah bahwa yang dimaksud dengan "aku percaya" dan
"aku menyerah' dengan segala senang hati", adalah ucapan' sertamerta,

, (spontan) yang keluar dari lubuk jiwa manusia setelah dicobakannya sendiri
mempergunakan akal dan pikirannya, sampai selanjut mungkin. Akhirnya, .
bertemulah dia dengan suatu akhir perjalanan ya~g akal tak dapat memberi
keputusan lagi, sebagaimana yang kita terangkan di atas tadi.

Apa sebab dia tidak dapat memberi keputusan?
, ,

Dia hendak me'ncari keputusan apa yang dikatakan benda. Padahal dia
adalah hid up dalam lingkungan benda itu sendiri. Padahal dia pun benda. Dan
dia hendak mencari apa dan siapa. zat yang mengatur benda. Padahal mencari
dirinya sendiri pun ;kal'itu tidak tahu. ,,'

Seorang pujangga Jerman yang masyhur, Goethe pernah berkata, "Jika
begini yang dikatakan Islam, mengapa aku tidak akan masuk ke dalam go-
longan seorang Muslim?"

Maka saat-saat penting yaitu menyerah dengan segala seriang hati,' per-
caya dengan, ptmuh keinsafan, mungkin pernah datang kepada setiap orang
yang berpikir dan mempergunakan akalnya, walaupun dia bangsa ap'a, atau, ,

beragama apa. ' ,
Dan mungkin pula or:lng-ora~g yang telah mengakui dirinya Islam,

umat Islam dan ibu ,bapaknya Islam, hidup dalam masyarakat Islam, harus
memeriksa kepercayaannya itu kembali, sebab sudah terlalu jauh keluar d.ari
pokok asalnya. '

Dan jauh benarlah perbedaan arti "percaya (lman)" dengan "menwut
sajalah"; Sebab Iman adalah pendapat sendiri, di,dalam perjalanan hidup men-
cari kebenaran, yakni kesungguh-sungguhan yang tidak pernah berhenti,
sehingga insaf kelemahan diri di hadap'an kebesaran Yang Maha Besar. Ada-
pun "percaya sajalah" adalah menuru,t dengan membuta tuli apa yang dikata:
kan orang lain, atau apa yang diterima dari guru, sehjngga akal sendiri menjadi
beku tidak bergerak. Dan apabila telah timbul .kebekuan itu, beku pulalah
faham agama dan tidak lagi bercahaya sinarnya. Itulah yang bernama
"TaqUel':

Taqlid adalah musuh kemerdekaan aka!.

10



II

Menurut pcnyclidikan ahli ilmu jiwa, adalah jiwa kita manusia ini mern
punyai tiga sudut yang penting di dalam memperhubungkan diri kita dengan
alam. Pertama perasaan, kedua pikiran dan ketiga kemauan. Katanya, apa
bila per asaan kita yang lebih terkemuka dar i antara ketiga sudut itu. rnaka
kua akan menjadi seorang seniman. Dan apabila pikiran yang lebih terutama.
niscaya kita akan menjadi seorang fllosof. Dan jika kemauan (iradat) yang
lebih terkemuka. milah alamat bahwa orangnya akan rnenjadi pahlawan atau
scorang pemimpin yang tcrkemuka dalam bangsanya. atau seorang ahli agama
yang membawa paham pernbaharuan.

Maka apabila kita cenderung ke dalarn seni Jan keindahan (estetika).
cobalah rasai adanya Allah di dalam keindahan alamo Pikirkanlah. siapakah
dan apakah kekuatan atau tenaga yang rnenycbabkan keindahan ini. sehingga
tampak pada segala sesuatu dengan tersusun dan teratur?

Pandanglah dia di dalam kebebasan laut dan kebesaran bukit dan gu
nung. Keindahan matahari seketika terbit Jan scketika terbenam. Dalarn kein
dahan bentuk dan keindahan warna. Sehingga pun angin sepoi yang rnelambai
pada serumpun bambu di pinggir hutan, sehingga menimbulkan bunyi kicut
penggeseran di antara suatu batang dengan batang yang lain. pun mengandung
ajaibnya keindahan. Alam yang luas itu kelihatan hening. tetapi dia senantiasa
bekcrja. Tiap dipandang t iap tarnpak suatu keganjilan.

Rasa seni akan bangkit rnelihat fajar menyingsing. dan tidak lama kernu
dian matahari pun terbit. dan margasatwa berbunyi bersahut-sahutan. Engkau
liha! cmbun pagi menycntak naik , dan scmangat baru mcliputi alam di se-

I. Segi Keindahan dan Seni

DARI SUDUT YANG MANA MENeARI TUHAN ?

BAB II

\.

BAB II

DARI SUnUT YANG MANA MENeARI TUHAN ?

t: Segi Keindahan dan Seni

Menurut .penyelidikan ahli ilrnu jiwa, adalah jiwa kita manusia ini mem-
punyai tiga sudut yang penting di dalam memperhubungkan diri kita dengan
alam. P~rtama pera$aan, ked'ua pikiran dan ketiga kemauan Katanya, apa-
bila perasaan kita yang lebih terkemuka dari an tara ketiga sudut itu, maka
kita akan menjadi seorang seniman Dan apaoila pikiran yang lebih terutama,
niscaya kita akan menjadi seorang filosof Dan jika kemalian (iradat) yang
lebih terkemuka, inilah ala mat bahwa orangnya akan menjadi pahlawan atau .
seorang pemimpin yang terkemuka dalam bangsanya, at au seorang ahli agama
yang membawa paham pembaharuan.

Maka apabila kita cenderung k~ dalam seni dan keindahan (estetika),
cObalah rasai adanya Allah di dalam keindahan alamo Pikirka~lah, siapakah
dan apakah kekuatan atau tenaga yangmenyebabkan keindahan ini, sehingga
tampak pad a segala sesuatu dengan tersusun dan teratur?

PimdangJah dia di dalam lkebebasan laut dan keb~saran bukit dan gu-
nung. Keindahan ma~ahari sel<etika terbit dan seketika terbenam. Dalam kein-

" dallan bent uk dan keindahim warna. Sehingga pun angin sepoi yang melambai
pada serumpun bambu di pinggir ~utan, ~ehingga menimbulkan bunyi kicut

. penggeseran di antara suatu batang dengan batang yang lain, pun mengandung
ajaibnya keindahan. Alarn yang luas itu kelihatan hening, tetapi dia senantiasa
bekerja. Tiap dipandang tiap tampak suatu keganjilan. I

Rasa seni akan ~angkit melihat [ajar menyingsing, dan tjdak lama kemu-
dian matahari pun terbit, dan margasatwa berbunyi bersahut-sahutan. Engkau
lih'at embun pagi menyentak naik, dan semangat baru meliputi alam di se-
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Bertambah lanjut pikiran dan ilrnu, bertambah tercenganglah kita me
lihat ganjil dan hebatnya undang-undang atau peraturan yang ada dalam alarn.
Ilmu kita hanya dapat mengetahui adanya aturan itu. Tetapi kita sendiri tidak
dapat menciptakan yang lebih indah dari itu. Kita hanya dapat menyusun
aturan baru, yang tidak boleh keluar dari aeuan aturan yang ash dalam alam
itu. Dari pintu mana pun kita boleh masuk. Baik dari logika atau dari ilmu
hitung tertinggi (wijskunde). Dari ilmu handasah (ukur) atau kimia, dan dari
mana saja .

. Sejak dari atom yang sehabis-habis kecil sampai kepada matahari yang
sehabis-habis besar dalam Iingkungan alam kita, dan beribu matahari dalam
lingkungan alam lain. Sejak dari pasir halus sampai kepada bukit dan gunung.
Sejak dari bumi sarnpai kepada langit. Pada semuanya itu terdapat aturan
umurn, menurut yang terdapat pada zarrah yang paling kecil. Peredaran pro
ton, neutron dan elektron dalam lingkungan zarrah. sama aturannya dengan
peredaran matahari kita dengan bintang-bintang sayyarahnya. Sehingga yang
satu dapal dikiaskan kepada yang lain.

2. Pikiran, Umu dan Filsafat

kitarrnu. Engkau seakan-akan puas, meskipun tidak minurn, Engkau seakan
akan kenyang. meskipun tak makan. Bahkan hempasan ombak ke tepi pantai,
diiringkan oleh angin lautan yang nyaman, seakan-akan mernandikan jiwa kit a
sendiri. Bilamana hari telah malam. kita lihat hintang berscr ak di halaman
langit. Dia berkelap-kelip, seakan-akan orang tersenyum. Jan yang disenyumi
ialah kita. Melihal itu sernuanya, bukanlah sedikit kesannya kepada jiwa kita
scndiri. Seakan-akan kita telah rncnjadi ahli waris dari alam itu, dan kita pun
jatuh einta kepadanya. Karenanya dari dialah timbul keindahan yang telah
merekam ke jiwa kita. Kesudahannya kita pun cintalah kepaJa diri kita sen
diri, sebab diri itu mencintai alam, Dalam terharu yang bersangatan. lantaran
terpesona oleh kcindahan alarn, tidak tahu-tahu terlornpatlah dari mulut kita
ueapan yang bctul-betul keluar dari hati : "Allah".

Suatu keindahan yang tidak putus-putuslah alam itu. Kita pun bcr
syukur dapat mengcnal dan mengceap keindahan itu. Terasa hahwa diri kita
sendiri adalah sebahagian daripada alam. Bertarnbah terang pelita hati kita.
bertambah terang pulalah mata kita mclihat alam. Dan tidak ada ucapan lain
yang sekaligus dapat mencetuskan apa yang terasa dari dalam hati kita, selain
satu kalimat saja: "Allah".

ltulah intisari kehidupan seniman.

ki~armu. Engkau se.akan-akan puas, meskipun tidak minum. Engkauseakan-'
akankenyang, meskipun tak makan. Bahkan hempasan ombak j<etepi pantai,
diiringkan oleh angin lautan yang nyaman, seakan-akan memandikan jiwa kita
sendiri. Bilamana hari telilh' malam, kita lihat bintang berserak di halaman
langit. Dia berkelap-kelip, seakan-akan orang tersenyum, dan yang disenyumi
ialah kita.Melihat itu semuanya, b~kanlah se~ikit kesannya kepada jiwa kita
sendiri. Seakan-akan kita telah menjadi ahli waris dari alam itu, dan kita pun
jatuh cinta kepadanya. Kare~anya dari dialah timbul keindahan' yang telah
merekam ke jiwa kita. Kesudahimn'ya kita pl,ln eintalah kepada diri kita sen-
diri, sebab diri itu meneintai alamo Dalam terharu yang bersa~gatan, lantaran
terpesona oleh keindahan alam, tidak tahu-tahu terlompatlah dari mulut \<ita,
ueapan yang b'etul-betul keluar dari hati : ,"Allah" . '

Sua,tu keindahan yang tidak putus-putuslah alam itu. Kita pun ber-
syukur dapat fllengenal dan mengeeap keindahan itu. Terasa bahwa did kita
sendiri adalah sebahagian daripada alamo Bertambah terang pelita hati kita,

.bertambah terang pulalall mata kita melihat alamo Dan tidak ada ueapan lain
yang sekaligus dapat meneetuskan apa yang. terasa dari ;dalam hati kita, selain
satu kalimat saja: "Allah". '

Itulah intisari kehidupan seniman. .. \

2. Pikiran, ,Drou dan' Filsafat '

. , Bertambah lanjut pikiran dan iJinu, bertambah tereenganglah kita me-
lihat ganjil dan hebatnya undang-undang atau peraturan yang ada dalam 3:1am.
Ilmu kita hany~ dapat mengetahui adanya atur~n itu. Tetapi kita: sendiri tidak
dapat menciptakan yang lebih mdah dari itu. Kita hanya dapat menyusun
aturan bani, yang tidak boleh keluar dari acuan aturan yang asH dalam alam
itu. Dari pintu mana pun kita boleh masuk. Baik dari logika atau dari ilmu
hitung tertinggi (kjskunde).'Dari ilmu handasah. (ukur) atau kimia, dan dari

. "
mana saja. "

, . ,Sejakdari atom .Yang sehabis-habis keeil sampai kepada matahari yang
sehabis-habis besardalam lingkungan alam kita, dan beribu matahari dalam '
lingkungap ~lam lain,. Sejak dari pasir halus sampai kepada bukit dan, gunung.
Sejakdari bumi sampai kepada langit. Pada semuanya itu terdapat aturan
UlTlum,menurut yang terdap~t pada zarrah yang paling keci1. Peredaran pro-
ton, neutron dan elektron dalam lingkungan zarrah,' sarna aturannya dengan
peredaran rnatahari kita dengan bintang-bintang sayyarahnya. sehingga yang
satu dapat dikiaskan kepada ~tlng lain. .
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Setiap rnaju ilmu pengctahuan itu selangkah lagi ke muka, setiap ber
temu llulalah undang-undang baru, yang tadinya belum dikenal. Sehingga
Openheimer, sarjana atom Amerika yang terbesar itu, takjub melihat besarnya
revolusi yang ada dalam kalangan i1mu pengetahuan yang membukakan ke
mungkinan-kemungkinan baru dan besar, yang selama ini tidak dapat dikira
kirakan. Teori "relatif" yang dikemukakan oleh Einstein, bagi orang yang
beriman, menambah lagi imannya bahwasanya kekuasaan rnutlak terletak di
tangan Tuhan. Apatah lagi setelah ahIi fisika yang terkenal Marcel Schein
mendapat pula teori baru, bahwasanya proton ada lawannya (antinya). Bila
bersentuh proton dengan antiproton. rnaka keduanya akan saling menghan
curkan. Karenanya, antiproton dapat menghancurkan segala benda yang ter-
susun daripada proton. termasuk burni. ..

Maka kalau selama ini agama itu mengajarkan bahwa kiamat musti
datang, dengan majunya ilmu pengetahuan, iman kita pun bertambah. Teori
Marcel Schein ini menghilangkan keraguan selama ini tentang kiamat itu.
Selama ini kita tidak dapat memikirkan ten tang adanya kemusnahan. Kita
berpikir tentang perubahan keadaan benda. Kita tidak dapat berpikir ten tang
adanya lenyap. Kalau undang-undang yang tersembunyi di dalam alam itu
belum diketahui, bukanlah berarti tidak ada aturan, melainkan kitalah yang
"belum tahu aturan."

Kalau kita ingkari bahwa undang-undang itu ada pada seluruh yang ada.
yang ganjiJ dan dahsyat, artinya kita memungkiri adanya ilmu pengetahuan
itu sendiri. Sebab i1mu pengetahuan ialah mencari dan mengetahui undang
undang itu. Dan demikian filsafat pun harus kita mungkiri adanya. Sebab
akhir dari ilrnu adalah awal dari filsafat,

Tidak syak lagi bahwasanya alam ini diatur dengan undang-undang yang
dapat diterima oleh dasar hokum yang ada dalam akal kita sendiri. Kalau
undang-undang itu tidak dapat diterima oleh akal; itu pun lebih mustahil.
Sehingga bolehlah ditegaskan bahwasanya memungkiri adanya akal, sarna arti
nya dengan memungkiri adanya alam. Sebab itu rnaka Al-Farabi mengatakan
bahwasanya perjalanan seluruh alam ini diatur oleh dan dengan "AJ-Aqlul
Awwal" (Akal Pertama).

Yang dikatakan Cosmos, atau yang ada. atau Al-Kaon ialah benda,
gerak, ruang dan waktu, dan undang-undang dan ada pengalUmya.

Akal kita sendiri berhenti hingga itu. Yaitu apabiJa ada undang-undang,
pasti ada pembuat undang-undang. Dari pintu yang mana pun kita masuk,
kita mesti tertumbuk kepada kepastian adanya pengatur.

Kalau kita katakan itu ialah thabi'at (natuurwet) itu sendiri yang bebas

I ,/

-Setiap maju ilmu pengetahuan itu selangkah lagi ke mUka, setiap ber-
J temu iju~lah "'undang-undang 'baru, yang-tadinya qelum a~enal. Sehingga

Openneimer, sarjana atom Amerikayang terbesar itu, takjub melihat besarnya
revo'usi yallg ada dalam kalangan ilmu pengetahUlln yang membukakan ke-
mungkin~n-kemungkinan baru dan besar, yang selama ini tidak dapat dikira-
kirakan. Teori "relatif' yang dikemukaklm,oleh' Einstein, bagi or~ng y~ng - )
beriman, 'menambah lagi imannya bahwasanya kekuasaan mutlak terletak di
tangan Tuhan. Apatah lagi setelah ah1i fisika yang terkenal.~arcel Schein
mendapat pula teori baru, bahwasanya proton 'ada lawannyal (antiny;)~ Bila
bersentuh proton dengan antiproton, maka keduanya. akan saling menghan-
curkan. Karenanya, antiproton dapat menghancJ,lrkan segala benda yang t~r-

. '" , , ~ .
susun daripada proton, termasuk burni.'

Maka kalau selarna ini agamaAtu mengajarkan< bahwa kiamat· musti
datlmg, dengan majunya,ilmu pengetah\lan,· i~an kita pun J>ertambah. Teori
Marcel Schein ini menghilangkan, keraguan selama ,ini tentang, kiamat itu.
Selama ini kita tidak dapat'memikirkan ten tang adanya kemusnahan. Kita'
berpikir tentang perubahan keadaan benda. Kita'tidak dapat berpikir ten tang
adanya lenyap. Kalau' undang-uI)..dang yang tersembunyi <Ii dalarn a1am itu
belum diketahui, bukanlah b'erarti tidak ada aturan, melaiIlkan kitalah yang
"b~lum tahu aturan." (.. . C' '

Kalau kitaingkari bahwa undang-~ndang itu apa pada's~luruh yang ada;
yang ~rijil dan dahsyat, artinya kita ,menlUngkiri adanya ilmu pengetahuan
itu sendiri. Sebabl"ilmu pengetahuan ialah melicari dan mengetahui undang-
undang itu. Dan dernikian filsafat pun harus kita mungkiri a~anya. Sebab

, akhir dari ilmu adalah awal dari ftlsafat. / " ,
T~dak syak'lagi bahwasanya alam iI)..i,diaturdengan undang-undang yang'

dapat diterima olen dasar hukl,.lm yang ada dalam akal kita sendiri. ,J(ala~
undang-undang itu tidak dapat/diterima oleh aka,l; 'itu pun le~ih.mustahiL
Sehingga bolehlah ditegaslqm bah~asanya memun~iri'adanya akal, sarna ard-
nya dengan memungkirf adanya alamo Sebab itu makaAI-Farabi mengatakan·
bahwasahya perjalanan seluruh alam Jini diatur oleh dan, dengan "Al-Aqlt,l1
AwWal" (Akal Pertarna) . .' - ,." " I

Yang dikatakan Cosmos, atau yang ada, atau AI-Kaon ialah benda,
, - I ..

gerak, ruang dan waktu, dan undang-undang dan ada pengatumya.
Akal kita sendiri berhellti hingga itu. Yaitu apabila ada undang-undang,

pasti ada pembuat undang-undang. Dari pil)tu yang mana pun kita masuk,·
kita mesti tertumbuk kepada ke~tian adanya pengatur.

Kalau kita katakan itu,ialah thabi'at (natl1urwet) itu sefidiri yang bebas
, ~ ,

I
\
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merdeka di dalam benda, bukan di luarnya. maka berbilanglah kebebasan dan
kernerdekaan sebanyak benda, tegasnya sebanyak zarrah itu.

Mengapa zarrah itu sarna aturannya. padahal rnasing-masing bebas?
Kalau kita katakan dia sendirl telah sepakat begitu, tampaklah bahwa

masing-rnasingnya tidak ada yang merdeka lagi, karena telah terikat oleh se
suatu yang bernama kesepakatan.

Kalau dikatakan bahwasanya natuurwet (undang-undang) dalarn benda
itu bebas bertindak sendiri, maka ujud itu pun kacaulah, tidak ada persesuai
an. karena lidak ada yang mengatur. Tidak ada yang mengatur. artinya tidak
ada aturan. Padahal aturan ada. Kalau dikatakan bahwa kemauan zarrah itu
bersarnaan (paralel). nyatalah bahwa sampai ke ujung masing-rnasingnya tidak
akan bertemu. Padahal dalam segalanya jelas pertemuan. Kalau dikatakan per
samaannya itu adalah kebetulan, sebab semuanya rnerdeka, timbul pula kera
guan kembali atas kernerdekaannya itu, Sebab kernerdekaan rnasing-rnasmg
nya hanya dapat dibuktikanjika kita rnelihat perlainan jalannya.

Sebab itu memutuskan bahwa pengatur itu tidak ada. adalah mernutus
kan suatu pikiran dalam kekacauannya. Sebab lebih sangat sukar mengatakan
bahwa zarrah uu mengatur dirinya sendiri. dan lebih sukar lagi jika dikatakan
bahwa zarrah itu rnenjadikan dirinya sendiri at au terjadi sendiri.

Kalau ditetapkan pula suatu kemungkinan bahwa pengatur itu memang
ada. dan dia bebas daripada benda, ruang. waktu, dan berbuat sekehendak
nya, maka dengan sendirinya kita memindahkan kesulitan memikirkan benda
kepada kesulitan memikirkan pengatur. Kalau sudah itu yang dipikirkan,
sendirinya kita pun keluarlah dari hukum yang selama ini rnenjadi pedoman
menggunakan akal, yaitu "sebab akibat" (causation). Sebab hukum sebab
akibat hanya dapat dicapai dalarn alam dan akal itu sendiri pun termasuk
alam juga. Maka nyatalah bahwa akal tak kuasa, tak "competent" buat sam
pai ke daerah itu.

Perjalanan hanya hingga itu, yakni "ada yang mengatur". Titik!
Terpaksa kita pulang kembali ke dalam alam tadi. Dan itu lebih baik ,

sebab di tiap-tiap sudutnya ada undang-undang yang dahsyat, satunya mele
bihi yang lain. Yangjelas tampak ialah kesatuan aturan. Di mana saja.

Anak baru lahir. belurn bergigi -- Ada susu.
Gigi sudah turnbuh, tapi masih lunak Ada pisang.
Pencernaan sudah rm:flaikuat - Gigi pun sudah kuat tumbuhnya.
Setiap bahagian dari tubuh manusia ada tugasnya sendiri. Diri rnanusia

adalah kerajaan besar, tempat segala makhluk mcniru meneladan di dalam
mendirikan kerajaannya, Ditekan pada ali!mcngontak sarnpai kepada yaa.
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•...rnerdeka di deilam benda,\b4kan d~luarnya, maka berbilangl~h kebebasan dan

kemerdekaan sebanyakbenda, tegasnya seban~ak zarrah itu. .c;'
, . Mengapa zarrah itu sarna aturannya, padahal masing-masing bebas?

\ Kalau kita katabn·diasendiri telah sepakat begitu, tampaklah"bilhwa
rriasing-masingnya tidak ada. yang merdeka lagi, karen a telah) terikat oleh se.:

, su~tu yang ,bernama kesepakatan. . r-. " ~, . I
. l<alau dikatakah bahwasanya natuuiwet (undang-undang) dalam benda

ith bebas bertindak sendiri, m~ka ujud itu. pun kacauhili, tidak ada pimesuai-
an, karena tidak ada yang mengatur. Tidak ada yang mengatur, artinya tidal<
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ada aturan. Padahal aturan ada .. KaHIU dikatakan bahwa kemauan zarrah itu. . . / ' .
be'rsamaan (parale!), nyatalah bahwa sampai ke ujung masing-mafiilgnya tidaJ<

, akah ber~emu. Padah:al dala'm segalanyajelas,pertemuan. Kalau dikatakan.~er-
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guan kembali ata,s kemerdekaannya itu., Sebab kemerdekaan masing-masing-

. nya hanya dapat dibuktlkanjika kita melihat.perlainan jalannya. ,
, Seb.;lb itu memutu*an ~ahwa' pen,g1itur itu tidak ada, adalah memutu.sj

kan suatu' p'~kiran dalam .kekacauannYa. Sebab lebih sangat sukar mengata4n
bahwa zarrah itu mengatur dirinya sendiri, dan .lebih sukar lagi jika dikatakan
bahwa za;rah itu J?enjadikan dirijlya sendiri atau ter;iadi sendiri. .) I ,

Kalau ditetapkan pula suatu'/kemungkinan bahwa pehgatuI Uu memang
~da, dan di,a bebas daripada benda, ruang, waktu, dan berbuat sekehendak- '

. nya, maka dengan sendjrinya kita meminaahkan'kesuntan memikirkap benda
kepada I kesulita~ memikirkan peqgaiur. !:(a/au s~d~h 'itu' yang dipikirkan, \.
~endiriny'a kita pun keluarlah' dari. hukum yan? selama i~ menj~,dJ'pedoman

- menggunakan akal, yaitu '~sebab akib;tt" (causation). Sebab hukum sebab-
I akibat nanya ctapat dicapai d~am a1am dan akal itu sendiri pun termasuk
alam juga. M'aka' nyatalahbahwa ak;tl ta'K kuasa, tak "~omPetetl( buat sam-
pai ke daerah {tu. \ .

PerJa\ananh~nya'hingga it~, yakn,i "ada y~ilg meng~tur". Titik) )
-Terpaksa kita 'pul~ng ~embali ke dal~m alam tadi, ,Dan. itu lebih baik,

sebab di tiap-tiap sudutnya ada ul}dang-undang yang dahsyat, satunya'mele-
bihi ~ang lain ..Yang jehis tampak ialah kesatuan·aturan. Di mana saja. '

Anak baru lahir, beluml6ergigi - Ada susu. ,
\

Gigi sUd;ih ~umbuh, t,api mas~h lunak -;-Ad'\ pisang( ~ ,
Pencernaan suctah mdlai kuat - 'Gigi pun sudah kuat tumbuhnya.

, . Setiap: bahagian dari t'ubuh manusia ada Ng~snya sendiri. Diri !TIanusia·
adalah kerajaan besar~ tempat segala makhluk meniru meneladan di dalam. r
mendirikan kerajaa~Yfl. Ditekan pada alif mengpntak sampai J{epada yaa. . \
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"Sesungguhnya apa yang kamu puja selain daripadaAllah itu tiadalan
sanggup menciptakan lengau. walaupun mereka berkumpul bersama-sama

Baiklah! Susunlah segala anasir itu menurut ukuran yang tertentu,
namun sarjana itu tak juga dapat memberinya hidup. Tuhan mengambil misal
di dalam Al-Qur'an tentang binatang yang hanya kecil saja, dan dirasa tidak
penting, yaitu lengau, atau lalat :

\ •",/~ •\l1/""(~~·,!/:,/:i~\ . •~. /..".~ /.:t ~\
i ,~~_, '!b) .~ 4U) v.) .....U~....u 'J~\", ."~-,. • /,. / ,,~ V,...,:.7 LT./ ~

hlt\ /,~.("".'~./,_:~~/.(t~ "('~t ~~•.J. ./: \/~1~~ v·_"~() • ...\A ,._.) J ~\".»\ ....&.L,..l~.h.A)
/' "'"/J, - _ •• (. .. /~

"·1(~r,/(V'f' t,) .~~~

Dengan cepat orang dapat memberikan jawab, bahwa segala yang hidup
ini, baik turnbuh-turnbuhan, baik binatang atau manusia sekalipun, adalah
susunari sel. Dan setiap sel itu adalah susunan kimia dari carbon, hydrogen
dan oxygen dan nitrogen. Kalau anasir ini telah tersusun menurut pergenapan
tertentu, terciptalah sel.

Memang, ilmu telah sangat maju dan pengetahuan manusia telah dapat
dibanggakan. Terutama pada dua abad yang akhir ini, adalah kemajuan ilmu
fisika yang sangat mengagumkan, sehingga jika ditakdirkan nenek moyang
kita yang hidup tiga atau empat abad yang telah lalu, keluar dari alarn kubur
nya, sekali lintas, dia akan mengatakan bahwa umat manusia yang sekarang
adalah jin, tidak manusia lagi.

Ilmu ketabiban dan pembedahan, sudah sangat maju. Obat-obat yang
baru dan ajaib khasiatnya. Penisilin saja misalnya, bukan sedikit menolong
mengurangi penderitaan manusia.

Alat dan teknik, rnesin dan jantera pendapat baru, membuat manusia
abad sekarang menjadi bangga. Seakan-akan manusia telah dapat menunduk
dan menaklukkan alamo Tetapi dapatkah sarjana yang bagaimana jua pun
pintarnya menciptakan nyawa? Dan dapatkah mereka menjawab jika ditanya
kan: "Apakah hidup itu?" Dari mana datangnya dan bagaimana kesudahan
nya?

3. Apakah hidup itu ?

r .' )

I ) , '
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3. Apakah hidup itu ?
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- Memang1 ilm\l telah sangat maju dan p'engetlihuan manusia telah dapat
dibanggakan. '(erutama pacta dua ~ad.yang akhir iRi, adalah kemajuan ilrjlu
fisika yang sangat mengagurnkan, sehingga jika ditakdirkan nenek- moyang
kita rang 'hidup tiga iltau empat abad yang telah lalu, kelu'ar dari alam, kubur-
nya, sekali !intas, dia akan menga~akan bahwa .umat manusia yang s~karang

. adalahjin, tida15manusia Iagi. .

Ilmu ketabiban dim pembedahan, stidah sangat maju. Obat-obat yang
/ baru dan aj~b khasfatriya. Periisi!in saja, misalny,~, bukan se,Qikit men~long

mengurangi penderita,an manusia. - , ,'. " r

I ' Alat dan 'teknik, m~sin dan Jantera pendaJat .b~ru: rnembuat man~sia
abad ~sekarang menjadi bangga. 'Seaka~-alcih ~anusia telah dapat m~nunduk
dan menaklukkan alam.( Tetapi dapatkah sarjana Ylulg bagaifuana juapun
pintarnya mencipt'akai;l nyawa?- Din dapatkah met~ka menjawab jika ditanya-
kan: ' "Ap..akah 'hidup itu?" Dari mana datangnya da~ bagaimana kesudalian-
nya? . " '-, ,

Dengan cepat orang dapat memberikan jawab, bahwa segala yang hidup
1m, baik tumbuh-tumbuhan, baik binatang atau maDu,sia sekal1pun, .adal~h
susunan ser, Dan setiap sel ituadalah' susunan kimia dari c;arbon, hydroge'n

. I ' .' - ,
dan oxygen dan nitrogen. ~lau anasir ini telah tersusl\n menurut pergenapan
tertentu, ter~iptalah seC f \
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namun sarjapa itu tak juga dapat memberinya hidup. Tuhan mengambil mis~l
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Yang tetap kelihatan ialah perubahan. Perubahan itulah ketetapan alam
mi. Daratan dan lautan berubah. Gunung dan bukit, bahkan gunung Himalaya
yang terkenal, pun senantiasa berubah. Himalaya yang sekarang bukanIah
Himalaya yang kemarin, dan ~ang nanti pun bukan Iagi yang sekarang. Ilmu
geologi telah dapat mengetahui bahwa peraturan yang tetap dalam alam ialah
berubah. Burni ini sendiri pun, melalui lebih dahulu perubahan-perubahan
beribu-ribu, bahkan miliunan tahun, baru mencapai kepada bentuk yang se
karang dan keadaan yang sekarang. Mazhar (kesan) yang dipermainkan oleh
air, sejak dari hujan, sungai, kepada lautan, sampai air itu naik lagiuudara;

.GlY~U1~i\G"\
"Ana'llahu La Ilaha Ria Ana. ..

Aku/ah Allah. Tiada Tuhan, melainkan Daku.

untuk: iIU. Dan jikalau lengau merampas daripada mereka barang sesuatu,
tidaklah mereka SQnggupmenotongnya; lemah yang menuntut dan lemah
yang dituntut .': (AI Hajj: S. 22: 73)

Semuanya, sejak dari yang kecil sampai kepada yang besar, tersusun
dari carbon, hydrogen, oxygen dan nitrogen. Tetapi sarjana yang katanya
mengetahui itu hanya sekedar dapat mengetahui yang ada, namun mereka
tidak sanggup memberinya hidup. Hidup itu sendiri tidaklah akan sanggup se
orang jua pun rnanusia mengupasnya. mencari pangkalnya dan rnenuruti
ujungnya. Kesanggupan manusia hanyalah sekeliling benda, Dan di antara
anasir benda dengan anasir hidup, terdapatlah suatu jurang yang sangat dalam,
yang tidak dapat diseberangi lagi oleh ilmu.

Mau tidak mau, sesampai di sana manusia terpaksa tunduk. Setinggi
tinggi akal hanya dapat mengetahui khasiat barang yang ada, tetapi tak sang
gup mencipta. Sekali lagi terlompatlah dari mulut : "Allah".

Bilamana ucapan "Allah" telah terlompat dari mulut, mebputilah dia
kepada segala yang dipikirkan itu.

Beribu ahli pikir, beribu filosoi, beribu sarjana, membanting pikiran
buat merenung dan menyelidiki "siapa dia"?

Maka datanglah nabi-nabi dan rasul-rasul. Utusan dari yang memegang
dan mencipta segaIa rahasia itu, menyampaikan jawab itu kepada seluruh peri
kemanusiaan. Dengan lidah mereka disampaikan :

)

. (

u'ntuk itu. Dan jikalau lengau merampas daripada 'mereka barang sesudtu,
tidaklah mereka sorggup menolongt,ya; lemah yang' menu~tut dan' lemah
yang dituntut. " (:AIHajj:'S. 22: 73)

Semuanya, sejak dari yang kedl sampai kepada yang besar, tersusun
dari carbon,' hydrogen, oxygen dan nitrogen. Tetapi sarjana yang katanya
mengetahui itu hanya sekedar dapat mengetahui yang ada, namun mereka
tidak sanggup memberinya hidup. Hidup itu sendiri tidaklah akan sanggup se-
orang jua pun manusia mengupasnya, mencari pangkalnya dan menuruti
ujungnya .. Kesanggupa~ manusia hanyal$. sekeliling benda. Dan di .antara,
-anasir penda dengan anasir hidup, terdapatlah suatu jurang yang sangat dalam,

'- yang tidak dapat diseberangi lagi oleh ilmu.
Mau tidak_mau, sesampai di; sana' manusia tefpakSa'tunduk. Setinggi-

tinggi akal hanya dapat mengetahui khasiat barang yang ada, tetap~ tak slUlg-
gup mend~ta. Sekati lagi terlompatlah dad mulut : "Allah~'.

, Bilamana ucapan "~llah" telah terlompat dari mulut,. meliputilah dia
kepada segala yang dipiltirkan itu. ., t,'

Beribu ahli poor, beribu filosof, beribu sarjana, membanting pOOran
b~t merenung dan menyetidOO '~siapadia"? -

Man ilatanglahnabi-riabi dan rasul-~asul. Utusan dari yang memegang
~n mencipta se~la rahasia itu, m1enyampaikan jawab itu kepada seluruh peri-
kemanusiaan. Dengan tidah merel$ disampaikan : "

.~~')t\U\1i\~\
" ~ ~ ~

':,4na1Iahi,tLa Raha Ria Ana. "
Akulah Allah. fiada Tuhan, melainkan Daku.

- <..

Yangtetap kelihatan ialah perubahan. Perubahan itulah ketetapan alam
iDi. Daratan dan lautan berubah. Gunung dan bukit, bahkan gunuI1g Himalaya'"
yang terkenal, pun senantiasa berubah. Hlnialaya yang sekarang bukanlah
Himalaya yang kemarin, da:n,~ang nanti pun bu~n lagi yang sekarang. ilmu
g-eologi tela:h 4apat mengetahui bahwa peraturan yang tetap dalam alam ialah
berubaK. Burni. ini sendiri p~n, melalui lebih dahulu perubahan-perubahan
beribu-ribu, bahkan miliunan tahun, baru mencapai kepada bentuk yang se-
karang dan keadaan yang sekarang. Mazhar (kesan) yang dipermainkan oleh
air, sejak dad hujan, sungai, kepada lautan, saJl1P~iairJtu naik la~ ke ud'ara; .
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Bukanlah lantaran diri itu yang Tuhan. Tetapi keinsafan kita akan sulit·
nya mencari rahasia diri, menginsatkan kita abo kebesaran rahasia Tuhan.

"BamflgSiIlptl yang mengeruzl ,,/can dirilf)'Q niscaya ketlllllilh ill Q/can
Tuhannya."

Ada lagi jalan ketiga buat mencari rahasia Kekuasaan 8esar itu; yang
dua pertama tadi, jalan sen; dan jalan ilmu atau ftlsa/at, adalah jalan yang dl
mulai dari dalam diri sendiri, menuju melihat keluar. Adapun jalan tasauf
ialah merenung ke dalam diri sendiri. Membersihkan diri dan melatihnya de
ngan berbagai macam latihan, (riadlatun nafs), sehingga kian lama kian terbu
kalah selubung diri itu dan tirnbullah cahayanya yang gemilang. yang dapat
menembus segala hijab yang menyelubunginya selama ini.

Alangkah hebat dan besarnya rabasia diri itu. Bukankah dalam kalanpn
filosof sendiri, seumpama Socrates, disuruhnya orang kembali menyeUdiki
dirinya sendiri. Socrates berkata, "Kenalilah dirimu!"

Maka dalam kalangan tasauf timbullah suatu pepatah yang terkenal :

4. Jalan Taauf

gerak yang hebat sebagai gempa bumi, karena tanah runtuh di dalam perut
bumi atau karena letusan gunung berapi; ini tenaga yang dinamai "tarik-mena
rik" atau apa yang dinamai "llstrik", semuanya itu dicari "sebab akibat"·nya
oleh sarjana. 'lUat ditafsirkan dengan 'ilJat yang lain. Sebab dicari pula sebeb
nya: Namun akhir dari perjalanan mengumpul sebtzb dan alcibat mesti tertum
buk kepada pertanyaan yang tak dapat dijawab lagi.

Kita berdiri ke tepi laut. Kita lihat ombak bergulung. Lalu leita ber
tanya:

- Mengapa ombak ini bergulung?
"Karena udara ".

- Mengapa udara bergerak?
"Karena hawa panas".

- Dari mana datang panas itu?
"Dari matahari".

- Siapa yang meletakkan panas pada matahari?
......... Diam!

\,

ge>~k yang bebat sepagai gempa bumi, kare~a taoah runtuh di dalam perut
bumi.atau karena letusan gunung berapi; ini tenaga yang dinamai "tarik-mena-

\

rik" atau apa yang dinamai ~'listrik", semuanya itu llica~ "sebab akibat"-nya
oleh sarjana. '~nat ditafsirkan dengan 'illat yang lain. Sebab dicari pula sebab-:

. nYa. Namun aldtir dati perjalanaI) mengumpul sebab dan q~iba.t mesti tertum-
.bU,kkepad~ pertanraart yang tak dapat dijawab lagi. . I (

Kita berdiri, ke tepi laut. Kita lihat ombak bergulung. LaIu kita ber-
tanya:

- Mengapa ombak ini be~gulung?
"Karena udara".

- Mengapa udara ~ergerak?
"Karena hawa panas" .

...:...Dari man~ datang panas itu?
"Dari matahari" .
Siapa yang meleta~n paoas pada matahari?

Di '.... ; .. ," am ..

4. Jalan Tasauf
, I

. . ' )
Ada lagi jalan ketiga buat mencari rahasia Kekuasaan Besar itu; yang

, dua pertama tadi, jalan seni dan jaIan ilmu'3tau filsa/at, adalah jalan yang di-
mulai dari dalam diri sendiri, menuju me~t keluaC. Adapun jalan tasauf
ialah'merenung ke dalam diri sendiri. Membersihkan diri dan melatihnya de-
ngan berbagai.macam iatihan, (riadlatun oafs), sehingga kian lama kian terbu~
kalah selubung diri itu dan tirnbullah cihayanya yang gemilang, yang' dapat
menembus segala hiJab yang menyelubunginya selama ini.

, . I ,

Alangkah hebat dan besarnya rabasia diri itu. Bu~nkah dalam..kalangan
mosof sendiri, seumpamll Socrates, disuruhnya orang kembali menyelidiki ~, ~ .
dirinya sendiri. Socrates berkata,'!Kenalilah dirimu!"

. Maka dalam kalangan tasauf timbul~ah suatu pepatah yang te~kenal :~
t" . ~ - \

~/,/ ///'*//.'?/ *-1 / //,/

'··Y..)Wt~~~J~V--
, . \

"Barangsiapa yang mengenal akan diriny(l niscaya kenallah ta akan
1Uhanny~" ~

I
Bukanlah lantaran diri itu yang Tuha~. Tetapi keinsafan kita akan sulit·

nya mencari rabasia diri; menginsafkan kita akan kebesaran rabasia Tuhan.·
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Tetapi apabila selubung yang menutup diri telah dapat kita hindarkan, rus
caya akan insaflah kita kelak bahwasanya di dalam diri itu ada tersimpan
kckuatan untuk mencari pengetahuan ten tang hakikat. Selubung itu, yang
senantiasa menghambal perjalanan kita menuju rahasia itu, ialah syahwat dan
angkara murka kita sendiri, loba dan tarnak kita. Dan hidup yang diperdaya
kan oleh pengaruh kebendaan.

Jalan tasauf mulanya memakai perasaan, tetapi akhirnya menguatkan
iradal (kemauan). Walaupun bagaimana lebalnya dinding yang membatas, 5(\.

hingga selama ini kita tidak dapat mengenal siapa Tuhan, namun karena ke
kuatan iradat, dapatlah dinding itu kita ternbus.

Jalan tasauf adalah menghendaki suatu bakat istimewa. Akal biasa, dan
ilmu dengan "sebab-akibat't-nya tidak dapal menerima, tetapi sulit mernban
tahnya. Dia tidak berkehendak kepada "intelek". Sebab itu bukanlah jarang
orang yang "ummi", tak pandai tulis baca, dapat mencapai jalan dengan
tasauf. Kian lama kian payahlah orang membantah, bahwasanya ada orang
yang berla tih, dapat menimbulkan hal yang ganjil, tetapi benar; dan ilmu tak
dapat mengupasnya.

Di zarnan "rnoderen" orang seakan-akan jernu atau mengejek akan kali
mat yang mengandung "kerohanian". Terutarna orang-orang yang rnengata
kan dirinya terpelajar. Kata mereka, soal-soal demikian telah kolot. Perasaan
ini terutama di Eropa dan mulai menular ke negeri-negeri Timur,

Tidak pula disesalkan. Sebab kalau menyebut soal-soal kerohanian itu,
mereka tehngat sejarah "Zaman Tengah", atau zaman berkuasanya kaum
agama dengan tidak ada batas. Di Eropa terdapat beberapa biara. Di negeri·
negeri Islam terdapat pula beberapa surau tempat bersuluk. 8eberapa Syekh
Thariqat dengan benderanya yang istimewa, penuh takhyul dan khurafat. Dan
tidak kurang dari serba macam penipuan. Tidak kurang pula dukun-dukun
tukang hembus, dukun cabul, tukang tenung dan "ahli falakiyah".

Kita pun mengakui, baik di Barat atau di Timur, bukanlah itu yang di-
I

maksud dengan kehidupan rohani.
Kehidupan rohani dapat dipegang oleh seseorang, walaupun ilia tidak

masuk biara kalau ilia Nasrani, atau tidak masuk suluk, kalau dia seorang
Islam. Kehidupan rohani adalah keinsafan, bahwa alam ini bukanlah semata
mata terdiri dari benda, Tafsir alam tidaklah dapat dicari sernata-mata Jengan
teori Darwin. tentang "evolusi", atau tentang "struggle for life". Teori Dar
win, meskipun diakui dapat digunakan untuk menafsirkan "perubahan yang
tetap", yang tadi telah kita akui adanya, namun dia tidak dapat menafsirkan
hidup itu sendiri. Baik hidup pada sel, atau hidup yang ada pada alam.

. '

. '( .i '
Tetapi apabila ,selubung yang menutup'diri telah dap-at kita hindarkan, nis'-
caya' akan insaflah kita kelak bahwas~!1.ya di dalam .diriitu ada tersimpall

.' kekuatan untuk mencari peng~tahuan ten tang hilkikat. Selubung itu,' yang
senantiasa m~nghambat perjalanan kita memlju rahasia itu, iJllah syahwat dan

. angkara murka kita -sendiri, loba dap tamak, kita, Dan hidup yang diperdaya-
kan ol.eh pengarvh .k~beridaan. " '. '.' I • ';1-

. Jalan tasi'M mulanya mem{kai perasaan,1 teupi akhirilya menguatkan I

,iradat (kemauan). Wal~upun bagai~ana tebar~ya din ding yang membatas, se-
hfugga selama ini kita tidak dapat mengenal siapa Tuhan, namun karena ke-, ' ,

, kuatan iradat,'dapatlah dinding itu kita temb~s.
. Jalan tasauf'adal~h 'menghendaki su~tu bakat istimewa'. Akal biasa, dan
,ilmu dengan "sebab-a'kibat" -nya. tidak clapat menerima, tetapi sulit memban-
tahnya! .Di~ tidak b~rkehendak k~pada "intelek". Sebab itu bukanlah jarang
orang yang "umm i" , tak pandai tulis baca, dapat mencapai jalaI).;dengan
tasauf. :Kia,n lama kian 'payahlah orang membantah, bahwasanya 'ada orang
ya,ng,berlatih, dap~tmenimbulkan hal ~a.ng gqnjil', tetapi benar; dan il~u tak "
dapat meftgupasnya. f ( , , I

Di zama~'''moderen'' orang seakan-akan jemu atau'mengejek akan kali-
mat yang mengandung "keroQanian". Te~utama orang-ofang yang mengata-
kan d~inya terpelajar. Ka.'tamereka, soal-~9al' demikian telah kolot. Perasaan
ini terutama di Eropa dan mulai menular ke neger~negeri TiInur.' . ,

Tida1c pula disesalkan. Sebab f<alau menyebut soal-soal kerohanian itu,
mereka: t~~ingat sejarah "Zaman Tengah", atau Zaman berkUasahya' ~aum
agama dengan tidalC ada batas. Di'Eropa terdapat beber,apa biara. Di negeri-
negeri 'Islam terdapat p~la beberapa su~au temparbe;suluk.-~berapa Syekh
Thariqat ctenga.n benderanya yang istimewa, penuh takhY.\Jldan khurafat. Dan
tidak kurang darr serba macam penipuan. Tidak 'kurang pula dukun-dukun
tukang hembus, dukun cabul, tuka'ng'tenung d~~ "ahli falakiYah". '. I

Ki'ta pun,mengakui,roaik di Bar~t atau di Timur, buka~ah itu yang di-
, ", ./"". .
.maksud dengan,kehidupan'rohani. I ' ,r-· \ ./ I '

Kehidupan rohani dapat dipegang oleh seseorang , walaupun dia tidak
mas~k biara kalau Iilia Nas,rani" atau tidak masuk suluk, kalau dia ,sebrang , '
IslaJ11.Kehidupan rohani adalah keinsafail, bahwa alam jni bukanlah semata-
I~ata terdiri dari benda'. Tarsir alam ,tidaklah'dapat dicaTi semata-mata dengan
teQri Darwin, tentang ".evolusi", ll¥iu tentang "struggle tor life". Teort Dar-
wjn, meskipun dlaku~ dapat diguqakan untuk menafsirka~ '~peru~ahan yang
tetap", yang tadi telali kita'akui adanya, namun dia tidak dapat menafsirkan
hidup itu'sendiri. Baik.hidup pada sel, atau hidup yang ada pada, alilJTl·

. ' " \

, 'I "
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Di samping benda adalah roh. Pada segenap yang hidup adalah roh.
Pada alam seluruhnya adalah roll. Dan yang mengatur semuanya itu adalah
Allah.

Alam berjalan dengan tera tur. Allah-lab pengat urnya.
Alam berjalan menurut undang-undang. Allah-lab pencipta undang

undang itu. Seluruh alam indah: Allah-lah yang menebarkan keindahan itu.
Hubungan man usia dengan Maha Pencipta dan Pengatur itu, baik dari

segi ilmu dan filsafat , atau segi seni, atau segi tasauf yang sejati, adalah me
ngangkat martabat manusia itu sendiri. Melepaskannya daripoda ikatan kebe n
daan, yang selalu mengebat kakinya, sehingga tak dapat bangun.

Pend irian kerohanian ini bukanlah mengakibatkan lernah perjuangan
hidup. Atau menyisih dari jalan pergolakan masyarakat, lalu rnelarikan diri ke
ternpat sunyi dan ke gunung, atau putus asa dan benci kepada kehidupan.
Tetapi pendirian kerohanian, dan pengakuan yang tulus ten tang kekuasaan
Ilahi, adalah rnenimbulkan kesungguh-sungguhan dalarn segala pekerjaan yang
dihadapi. Menimbulkan semangat yang dinamis dan berapi-api. Menyebabkan
timbulnya ikhlas dan jujur.

Menjadi seorang saudagar besar. "irnportir-eksportir", menjadi seorang
profesor yang bertekun rnengajarkan ilmu yang berfaedah pad a sebuah Seko
lah Tinggi. menjadi seorang pegawai tinggi pada satu Kementerian. menjadi
Menteri atau menjadi kepala dari satu Negara, menjadi seorang opsir tinggi
yang menggerakkan tenaga ten tara yang di bawah kornandonya ke medan
perang, atau menjadi seorang petani yang membuka hutan sekian bahu:
Silakan sernuanya itu! Dan teruskanlah! Tetapi supaya mendapat kejayaan,
pakailah pedoman bahwa di samping benda ada roh.

Jangan hanya mementingkan roh saja, dan melalaikan benda. Sebab itu
adalah mernbuat lernah dan lenyapnya hid up. Dan jangan pula menjadi se
orang "rnaterialis" yang mengurbankan hidup hanya sekedar menyembah
atau berkhidmat kepada benda. Karena apabila benda dijadikan tujuan se
mata-mata, maka tidaklah ada ujung daripada keinginan. Padahal hid up itu
sendiri ada ujungnya. Maka timbullah kekosongan batin, yang "pantang ter
singgung". Inilah pangkal kecelakaan.

. Pengaruh benda menimbulkan hasad dan dengki, loba dan tarnak, benci
kepada sesama hidup. Perlombaan yang tidak berujung, yang dinamai oleh
filosof Goethe dan Oswald Spengler. "jiwa faust", Dan Nabi Muhammad
s.a.w. sendiri mengatakan pengaruh benda itu demikian :

• ( • \., f,\ ' , .,
l D~ samp~~ benda ada':1ah~oh. Pada'segenap yim'g hidiJp 'adalah roh.

Pada alam seluruhnya adalah roh. Dan yang !J1engatu( semuanya it\1 adalah
A.llah.' )' , . "

AIa.mberjalan dengan teratu~, AIlah-lah pengaturnya,
"AI '"' \' I, am berjalan menu rut undang-undang. Allah-lah pencipta undang,

undang itu. Seluruh alam indah; Allah-lah yang menebar.kan keindahad itu.
Hubungan manu~ia dengan Maha Penciptil dag. Pengatur itu, baik dari

,\segi ilmu dan filsaf,at, at au segi seni, atau segi \tasa\lf yang sejati, adalah me-
ngangkat martabat manusia itu sen~ri. Melepaskannya daripada ikatan keben-
-d~n, yang selalu me,ngebat ka~ya'isehinggi tak dapat bangun. ,",'

Pend irian keroharuan ini bukanlah merigakibatkan lemah perjuangim
.' . hidup. Ata~ menyisih dari jalan pergolakan masYi1rakat, lail,1melarikan, diri ke

I' ten\pat sunyi dan~e gunung; atau putus, aSa dan benci kepad~ ,kbhidupan.
Tetapi pendirian ke~ohanian, 'din pengakuan~ang tulus tentang kekuasaan .
Dahi, adalah menimbulkan kesungguh-sungguhan da.lam segala peketjaan yang
i . • I

dihad'api. Menimbulkan sema~gat yang dirlamis dan ber,aI!>i-api.MenyebaJ::>kan
. timbulnya ikhlas dan jujur ' ' , , ','1 -,

Menjadi seorang saudagar besar )'importir-eksportir", menjadi seoring
. profesor yang bertekun mengajllrkan rlInu yang berfaedah pada sebuah Seko.
\ lIl!h Tirlggi, menjadi seorang pegawai tinggi, pada ,sa:tu Kementerian, menjadi 1

Menteri atau menjadi kepala dari satu Negara, menjadi seorangopsir tinggi '
yang n\enggerakkan ~enaga terltara yang dj baw~.h ,k6ma~donya ke medan

, pe,rang, Iatau menjadi seorang '}petani yang membuka hutan sekian bahu:
, '- Silakan semuanya nu!' Olin' teruskanlah! Tetap~ supaya mendapa~ kejayaan,

pakailah pedo'man bahwa di samping benda ada roh. 1 I

Jangan hariya mementingkcln roh saja, dan melalalkan bendaj Sebaq itu ,
adalilh \TIembuat lemah dan lenyapnya hidup., Dan jangari pula menjadi se-
orang "materialis" yang mengurbankan hidup hanya sekedar l!Jlenyembah

\ '
atau berklilidmat 'kepada benda. Karen,a apabila benda dijadikan tujuan se-
mata:mata, maka tidaklah ada ujung daripaia k~irIginarr. Padahal hidup itu '
sendiri adaujungnya: Maka tilIlbuUah ke.kosongan batin, yang "pantang tel-
singgurig". Inilah pangkal kecelakaari. .,' .

'. ,Penganih benda menimbulkari hasad dan dengJd,loba dan t~ak, benci
kepada .sesama hidup. Perlombaan yang tidak beruj~ng, yang dinamai oleh
filosof Goethe dan' Oswald Spengler, "jiwa fausf'. Dan N:abi Muh;U:nmad "
s.a.w. sendiri mengatakan pengaruh benda itu demikian : '

t r' -
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Sebagaimana telah diterangkan di atas tadi, kesan pendapat akal yang
pertama ialah bahwa Yang Maha Kuasa itu "ada". Adapun yang mengatakan
"tidak ada", ialah setelah pikiran itu melanjut, tetapi tidak ada tuntunan.
Maka di samping ahli pikir semata-mata, yang berpikir di luar agama, yang
berpendapat bahwa "tidak ada" yang menjadikan alam, tidak kurang pula ahli
pikir, sernaia-mata berpikir, yang mendapat kesan bahwa "Yang Ada" itu
tetap ada.

. Maka di samping Demokritos yang berpendapat bahwa "tidak ada" se
suatu yang bernama Tuhan di belakang benda yang nyata ini, ada pula Socra
tes, yang dari segi filsafat juga, berpendapat bahwa Tuhan itu "ada".

Demikian terus-rnenerus, di samping Buchner yang mengingkari Tuhan,
ada Berkeley yang dalam filsafatnya, Udak dapat mengikari adanya Tuhan. OJ
samping "evolusi bend a" menurut teori Darwin, ada' pula "evolusi al-hayat"
(evolusi hidup) menurut teori Bergson. OJ samping Julian Huxley, yang me
nulis dalarn bukunya yang bemama "Man Stands Alone" (manusia hidup sen
dirinya) dan menyatakan pendapat bahwasanya ilmu pengetahuan rnoderen
tidaklah mengakui adanya Tuhan, maka A. Cressey Marisson menulis pula
sebuah buku bernama "Man Does Not Stand Alone" (Manusia tidak berdiri
sendiri), menyatakan pula pendapat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan
moderen menarnbah bukti-bukti yang nyata tentang adanya Tuhan,

S. Tuntunan Fitrah

"Dari Ibnu 'Abbas dan Anas binMalik (ridhaAllah atasmereka semua)
bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: "Kalaukiranya adalahpada Anak
Adam sebuah lembah dari emas, dia ingin supaya dapat dua lembah. Padahal
tidaklahadayang akan memenuhi mulut Anak Adam itu selaindari tanahjua.
Dan Allah akan memberi taubat bagi barangsiapayang bertaubat." {Dirawi
leanoleh BukhariMuslim).

J

( ,

. . "Dari Ibnu 'Abbas dan Anas bin Malik (ridha Allah atas mereka semua)
bahwa Rasululkth s.a.w. pernah bersabda: "Kalau kiranya adalah pada Anak
Adam sebuah le'mbah dan emas, dia ingin supaya,dapat dua lembah. fadah.fzl
tidaklah ada'yang ak'bn memenuhi mulut Anak Adam itu se1aindari tanah jUQ." .... '
Dan Allah .akan memberi taubat,bagi barangsiapa yang bertaubat." (Dirawi-
kan oleh Bukhari Muslim). ", ,

~. Tuntunan Fittah
, (

Sebagaimana 'telfu diterangk~n diatas tadi, kes~n pendapat akal yang
, pertama ialah bahwa Yang Maha KUasa itu ';ada". Adapun yangAmengatakan

-> "tidak ada", ia.lah ,setelah pikiran itu melanjut, tetapi tidak ada tu~tunan.
'J1Maka di samping ahIi pikir &emata-mata, yang beFpikir di luar agama, yang

berpendapat bahwa "tidak ada" yang merijadikan :l1am!,tidak,kurang pula ahli
pikir, senfata-mata berpikir, yang m~ndapat kesan bahwa "Yang Ada" itu
tetap ada. ! ' ~

. . . Mak~ di samPlingIDe~okritos y~ng berpendapat bahwa }'tidak ada" se-
suatu yang be'fnama Tuban di belakang behda yang,nyata ini, ada pula Socra-
tes, yang diui segifilsafat juga, berpendapat bahwa Tuhan it\! "ada".

, Demikian terus-menerus, di samping Buchner yang ~engingkari TUban,
ada Berkeley yang dalam filsafatnya, tidak dapat mengikari 'adanya Tuban. Di
samping "evolusi benda" menurut teo~i Darwin, ada' pula "evolusi al-bayat"
(evolusi hidup) menurut t,eori Bergson. Di, samping Julian Huxley, yang me-'
m~lis dalam b~unya yang bernama ''Man Stands Alone" (manusia lfidup sen-
dirinya) dan menyatakan' Pfndapat bahwasany~ ilmu pengetahuan m6derep
tidaklah mengakui adanya Tuban, maka A. Cresseyl,Marisson men~lis pula
sebuah buku bernama "Man Does Not Stand Alone" (~fanusia !idak berdiri(
sendiri), (menyatakan pula pendapat ~ahwa perk~mbanga.n ilmu p~ngetahuan
moderen menambah bukti-bukti yang nyata tentang adanya Tuban. .

J
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"Dialah Allah yang tiackl Tuhan selain Dia. Yang Maha Tahu akan yang
gaib dan yang nyata. Dialah Yang Maho Pengasih dan Maho Penyayang." (AI
Hasyr; S. 59,' 22)

"fJ\/ .tt{ . \7'< ~--:/"/)' ~ ~~~ ~\_, ..U;' I~ /: ;/~'.J.r.~ ~.J~ '" - ~- t: ~J
. "f:1,u~ . -~/~/'/~{"/~\ - ~//: ~:.$~/~..) ./ ~,,~ _,~ ~9.)_)~-" ~

, t1.) '.? /' •il /.('//(../....-1/
(0\ ,\.&)YI .~;!~l~~ ).J~')"1.J

"Dan di sisi-Nya segala anak kunci kegaiban: Tidak mengetahui akan dia
selain Dia. Dan dia pun mengetahui .apa jua pun yang ada di darat dan d.; laut.
Dan lidaklah KUKUrdaun-daunan melainkan dengan setahu-Nya. Dan lidak
pula suatu biji kecil dalam kegelal'on bumi. Dan tidak ada yang baSQh'dan
tidak ada yang kering, melainkan semuanya telah ada di dalam kitab .yang
nyata. "(AI·An'am;S. 6,' 59)

Akan beginilah adanya selalu, di antara golongan yang pereaya dengan
yang tidak pereaya ten tang Tuhan, selama dunia terkernbang, selama man usia
berpikir, kaJau sekiranya hanya diserahkan kepada pikiran manusia saja.

Syukurlah ada agama, syukurlah Tuhan mengutus para rasul dan nabi,
memberi tuntunan dan jalan keluar bagi pikiran itu. Mereka itu mempunyai
jiwa yang telah terlatih dari alam gaib. Jiwa mereka telah berkontak dengan
Zat Yang Maha Tinggi. Dan apa yang diterima oleh jiwanya itu, disampai- "
kannya pula kepada para insani. lsi petunjuk yang mereka bawa.~alah.sama:
"Tiada TOOanselain Allah".

/
/'

Akan beginilah adanya :selalu"'di antara golongan Yllng percaya dengan
yang tidak percaya tentang Tuhan, selama dunia terkembang, ~lama manusia
berpikir, kalau sekiranya hllnya diserahkan kepacta pikiran manusia saja.

SyukurlaIt ada agama, syukurlah Tuhan mengutus para nisul dan nabi,
_ meinberi !untun:an dan jalan keluar bagi pikiran itu. Mereka itu mempuriyai

jiwa yang telah tetlatih dari alam gaib. Jiwa merelql tel~ berkontak ctengan'
'l-at Yang Maha Tinggi. Dan apa yang diterima-oleh jiwanya itu, disampai- -(
kimnya pula kepada para insani. lsi petunjuk'yang,mereka bawa.~alah,&a\Tla:

. "Tiada Tuhan·selain Allah". '

_ . ''Dan di sisi-Nya segala anak ku nci kegaiban. TidiJk mengetahui akmi dia
selain 'ma. Dan dia'pun mengetahui JapajUa pun yang tu;ladi darat dan dli laut.

~ Dan tidaklah gugur daun~aunan melainkan dengizn setahu~Nya. Dan tii:kik
- pula suatu _biji kecil dtilaril kegelapan -bumi; Dan tidak ada yang basah!dan
/ tidak ada yang kering, melaiiikan semuanya(telah ada .di dalam kitab .yang

nyatil. ,j (AI-An 'am; S. 6 : 59) " " "

. ,~'1~~(..(v;:._;.)~'-:~:.(/.r~~~\\{-J~\~Y.J~t\/.'t\~,~ ~;-,\';'~;JYU~ C "'l\i ) ~J::'" ~ ~) ~~~ "1,.,;)
. ,. } ..
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''Maha Sucilah Dill, yang di tangan-Nya kekuasaan: Dan dia di atas tiap
siap sesuatu Maha Kuasa. Dia yang menjadikan mati dan hidup, supaya diuji
kamu siapakah di an tara komu yang lebih baik amalannya. Dan Dill adalah
MahaMuliD dan Pemberi Ampun." (AI·Mulk; S. 67: 12)

"~\'\;i'j\'tt( -:-1Q\'/ !- ~{f, ' ~'\ ..' '-:\\~\ -.J..~ J ..~ v...J~~. ~ ~J' /~J':"'--
~__, - ./;, ~-~ '7 / ./

_tIA'J,t_a.\ ..~ r /. ,,/. ~~( ~ 2~'...]\ r/ $
~ " J; ~ -~. z » si/~.Y.. //

/~'--! :/., '-(~" / ~.';;~ <'''1\..k\/ ./,'-..~'J'\". ~/.. U!/ ~~
/

/ ...~ "':1/( 'oJ .. , ;;\;.)\ ) • ~ • \ 1_)
-e>

':-Nlrk: ..r-( ~.,~ 'J.q/(~(;~~/. 'i\/.'/~
~ ~I;,/~~~ ~ "()(-/- ~

/~/\'/~t!: '.)'~~f/l·:,,'<--t'/_I/!~\ J'/" .~/ /,)I~
~-,~=).iu~O.)y.l-'~Jl~"7r\~/~J .~

• •
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"Allah, tiada Tuhan selain Dia, Yang Hidup dan Yang Tegak-teguh:
Tidak pernah Dia diambil oleh lupa dan tidur. Baginyalah apa yang di semua
langit dan apa yang ada di bumi: Siapakah yang akan dapat memberi syafaat
di sisi-Nya, selain dengan izin-Nya? Dia tahu apa yang di hadapan mereka dan
apa yang di belakang mereka. Dan tidaklah mereka dapat meliputi dengan
sesuatu pun daripada ilmu-Nya, melainkan dengan apa yang dikehendaki-Nya
jua. Maha luaslah Kursi-Nya, meliputi semua langit dan bumi. Dan tidaklah
jemu-jemunya Dia memelihara keduanya. Dan Dia adalah Maha Tinggi dan
Maha Besar. " (A l-Baqarah; S. 2 : 255)

~ 11.9~..li/~,~,\:d/~\0~ l\~/G'-..>, ~J./ ~,!~_"J ""/_:,,'s, '.).
/

~~\~t~f\/~/:.1/~" /4/. Jot !~(./t1I/J,'/ /.~ ..
.. ) ~~.J~~\~,,:\jI'~O~:J-::"Y'"
(t; - \ c:tW-\)

{' 'I I • • f J

\:)~\rk:' ..#~ ~'~~#~'I~V(t('~~/# 'tV:#/.~,~ )-,//~~~ ~ :()(./ .. u::!
/~/~~ '~~~f/J'~~\/" ('~,\\/~, ,'1;"/ /'~G.'
~~ ,/,O)~)-'~J !J'"7~',~/tt),' ,

((Dl)\~\) ~\~ 1-:::\'
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, .-. ,
"Allah, tiada Tuhan selain Dia, Yang Hjdup dan Yang Tegak-teguh.

Tidak pernah'Di'a 4lambil oleh Jupa dan tidur. Betgi,nydlahapa yang'di semua'
langit dan'apa yang ada di bwni. Siapakah yang ,akan dapat memberi syafaat

, t,, di sisi-Nya, selain dengan izin-Nya? pia tahu apa y~1Jgdi hadapan mereka dap
apa yang di belakang mereka. Dan tidaklah mereka dapat meliputi dengan'
sesuatu pun daripada ilmu-Nya, melainkan dengan apa yang dikehendaki-Nya
jua. Maho lua~lah KUrSi-Nya, melipu ti semuq .la,ngitdan bumi. Dan/iddfc.lah
jem'U-jemuilYf! Dia memelihara keduanya. Dati Dia adOlah MaM Tinggi dah j

MaJIulBesar. ;, (AI"1!aqa~ah;S. 2 :1,255) , " ~

, ~ oj, !~ii/~-'b';\:d/~\O~' 1\ir'S
, ,~, OJ J;/~'1~~.J ,//_;,405, ~.
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, ''Maha Sucilah Dia, yang di ta'ngan-Nya kekuasaan. Dan dia di atas tiap-
,Itiap sesuatu Maha Kuasa. Dia yang menjlldikan mati danl hidup, supaya diuji
'kairw siapakah,dl an tara,kamlJ yang lehih baik amalannya. Dan Dia adalah

, • I •

Maha Mulia.(!tin Pemberi tfmpun. " (Al-Mrilk; S., 6 7-.: 12) I '. " ,~.
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"Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan Pengasuh bagi sekalian alamo
Yang Maho Pengasih dan Maho Penyayang. Yang Maha Kuasa pada hari kia
mal. Hanya Engkau sajalah yang kami sembah, dan hanya Engkau sajalah
tempat kami memohonkan pertolongan: Tunjukilah kami [alan yang lurus:
Jalan yang telah Engkau berikan nikmat alas mereka itu. Bukan jalan yang
telah Engkau murkai alas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang
sesat. "(Al-FatiJulh;S. J: 7)

~~~?_;.11};~)·~,,~.~\/~~~
j'//,.

(t _,~~--\',). ~,
"Katakan! Dialah Allah, YangMasa Esa. Allah tempat memchon perlin

dungan.. Tiada Dia bernak. Tiada Dill diperanakkan. Dan tidak ada yang setara
dengan Dill satu pun. "( Al-lkhlas; S. 112: J - 4)

./-:" // •~\ . ,.,~\~ \",,1/ (t\,:. 1~\ ~ \.,,1/~ ,~,\ ..,; ;(\
~_J~ ~ ~-'~r ~ dY- #J) u~~
~\~/! \~\/ 4/,,1 //",~, -'/;17;:~\.//~.'\

V;:,A>J U~~~ ~~c5~J» ~~
{, \.....\~.:/..-I~ /.,_, """'\/-r'(-'!1'.(/ /~,~ ~'f" ;9_/.~':-l ,.,~)~~ ..~n...W~~~4).) w:,~,)·~

~' ./,,! /' ~"/
( ,". - ~.. 4)~) .~~~~'~.!J

'TidakJcah engkau lihat, bahwasanya Allah menyelusupkan malam Ice
daltzm siang, dan menyelusupkan siang ke dalam malam, dun mengatur mata
hari dan bulan, semuanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan: Dan
bahwasanya Allah dengan apa yang kamu kerjakan, meliputi. Demikianlah,
sesungguhnya Allah, Dialah Yang Benar. Dan bahwasanya apa yang mereka
seru selain Dia adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Ting
gi, Maho Besar. " [Luqman; S. 3J : 29-30)

Maka hanya Dia sendirilah yang Tuhan. Yang lam ini semuanya, baik
langit atau bumi, baik lautan atau daratan, baik yang gaib atau yang nyata,
semuanya bukanlah Tuhan, Semuanya hanyalah terjadl atas kehendak-Nya.
Semuanya terjadi karena Oia yang menjadikan. Dia yang berbuat sekehendak
Nya. Dia yang mutlak berkuasa. Dia meliputi akan sernua. Tidak bergerak
sesuatu, baik di langit atau di burni, melainkan dengan izin-Nya.

, ,

, ' " "Segala puji-pujian bag; Allah, Tuhan Pengasuh ,hag; 'sekaliap alamo
Yang'Maha Pengasih -dan Mdha Penya)!.ang. Yang ME.pa,Kuasa pada 'harl kia-
mat. Hanya Engkllu'sajalah yang kami sembah, dan ha,nya Engkau sajalah
tempat kami memohohkan pertolongan Tunjukilah karni jalan yang lurus.
Jala11;:yang telah En~kau" berikan nikmat atas meieka itu, Bukan jalan yang
telah Engkau murkai atas 'mere'ka, dan bl/kan pula, jalan orang-orang yang
~esat."( AI·F~ti"'ah; S. 1 : 7). '

,~~j:?}; .~l};~).,~~.!»\!~..?~~jio
, . j'/./,.

(' (i: "y--4~". ~\,
r ,_ "Katakan! IJialah Allah, Yang Masa Esa,:Allah \tempat rlzem(Jhon per/i~-
du,tgan. Tiada Did-bernak. TiOdaDia diperanakkan. Dan tidak ada yang setara

;4en,gan Dia s;ztupun. " (Al-Ikhlas; S; 112 : !-4) \ I - ) '\
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',Tidakkah engkau lihqi,. bahwasanya,Allah menyelU.'$Upkan malam, ke
da/am ~iang, dan m~nye/usupkan siang ke dalam malam, dan mengatur mat(l-
hari .dan bulan", semuanya menu~( ketentuan yang tdl~h, ditetapkan. Dan
bahwd$llnya Allah denkan apa yang kamu kerjakan, me/iputi. Demikianldh,
sesunggu~nya Allah, Dialah Yang Benar. Dan bahwflianya apa yang mereka
seru selain Dia adalah bati/. Dan sesungguhnya ~l/ah, DiaJah ryang Maha Ting-

, , I

g;;~Mah{lBesar." (Luqman; S. 31 : 29-30) ,
n Maka h~nya pill se~dirilah yang. Tuhan. Yang la'in ~ semuanyi, baik I

langit atau bumi, baik lautan atau daratan, baik yang gaib 'atau yang nyat~,
',semuanya bukanlah Tuhan. Semuanya hanyalah terjacJli atas Kehendak-Nya. J

/ ~ (

Serriuanya terjadi karena Dia yang menjadikan. Dia yanjg berbuat sekehendak-
,~,Nya" rna yang mu tlak berkuasa.' Dia meliputi akan semua. Tidak bergerak'

sesuatu, baik di langit a"taudi bumi, mdainkaQ. detigan i:zin-Nya.
.', .
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"Bagi-Nyalah seruan yang haq dan yang mereka seru selain daripada
Nya tidaklah akan dapat memperkenankan bag; mereka sesuatu pun. melain
kan laksana orang menghamparkan kedua telapak tangonnya kepada air,
supaya sampai ke mulutnya, dan tidaklllh dill akan mencapainya: Dan tidak
lah ada seruan orang yang leaftr itu, selain daripada kesesatan: .. (AI-Ra'd;
s. is, 14).

Maka suei bersihlah pendirian hidup itu daripada pengaruh yang lain.
Hanya Allah semata-mata yang menjadi pusat tujuan hidup. lepas bebas dari
pada pengaruh apa jua pun.

Insyaflah manusia itu akan kelemahan dirinya; maka senantiasalah dia
meminta perlindungan dan bimbingan daripada yang lebih berkuasa dalam
ujud ini. Tuhan Allah menunjukkan bahwasanya Yang Maha Kuasa itu hanya
Dia sendiri. Yang lain ini hanyalah limpah kumia-Nya belaka .

•\// --:' ~t-:,/,/,,'A."'i'/.~\-( e : \//~,./,(,\/
Ou.~h~~\~\Oa.t.h .._~\ ~ ~c),,~"'''~~\....01 H4t
"7 ......L J . -"iii' •• v;, ,~ " /

, v'/
( .." -: '_?",,'/ f.;;J '!~'"/ (\.~'~·~'''' ~I). u.~J ~\~ ,.~~,..y ..'!J J- ,.,-7/, -../, .-;,

"Dan apabiia menanyakan hamba-Ku kepada englcau ten tang hal Aku;
maka sesungguhnya Aku ini adalJzh delcat. Aku memperkenanlcan seruan
orang yang menyeru, bila dill menyeru-Ku: Ma/cQturutilah kehendak-Ku dim
percayalah kepada-Ku, agar supaya mereka meniadi orang yang cerdik:" (AI
Baq~;S. 2:186)

Oleh sebab itu, maka tidaklah ada faedah dan hasilnya, bilamana kita
menyembah dan membesarkan yang lain. Sebab yang lain itu sarna saja kedu
dukannya dengan kita. Asalnya belum ada, setelah itu ada, dan kemudiannya
akan lenyap. Maka langsunglah kita menghadap kepada Tuhan Allah Yang
Maha Esa dan Maha Kuasa itu dan tidak ada syarikat-Nya yang lain dan tidak
akan lenyap.

-c ~/.~.~ '/ ....4 .~. / •.? '//'.'1/J,~/~/'/'1
~~ ~ c¢ c"'!'1 ~43.-_''''0~..u.·.JJ.\\. - \()u.~j,)';r ;, ~-.,;, , "-/ -V..., ':_T .. v.;" -' 7 "...7

{a~~c'd'ulL:/_'~~'~.",I J(,1\ .~tv..1a....~\
I_J/// ••~ !J ._// ~~~ ..// . »,..,

<"U~,)I) .~~~!~J,~\

Oleh ~sebab itu, maka tidaklah ada faedah dan hasilnya, bilamana kita .
. menyembah dan membe$arkan yang lain. Sebab yang laui itu sarna saja kedu,
dukannya dengan)kita ..j\salnya belum ada, setelah it~ ada, dankemudiannya:

I akan lenyap. Maka langsunglah leita menghadap kepada Tuhan Allah Yang
, M$a Esa dan Maha Kuasa ·itu dan tidak ada,syarikat-Nya yang lain dan tidilk
. akan lenyap ..

. " , ,r I '.

« ~/<r~ </,'1 </ < .h/ <//--1/~:;./~/''/'1?' '.:,.~')~~~--0a&-~ ....J~\ - \()~~ ~
\ ;. ~ _ IV-v'/~. - ~/ ~::>" :7. .

.) I "t. I

--:.C'~~/).~~. :" ~ ~.~{1'/\:.li\ J'$k~\.l,J ,/ !,,/.jjA- ~ ~/ . ~, - ,/,/. .?

'\ " ••..-(..{ . ~/ '/" \..{ t
()2'X./,-' •J~" ~,\~;~,

~~.~-v// .

"Bagi-Nyalah seruan yang' haq dan yang mer,eka seru selairzdaripadp-
Nya tidaklah akan dapat memperkenankan bagi me~eka sesuatu pun:..melaitl-
l kan laksana prang meftchamparkan kedua telapak tangannya k~'fada aIr,
supaya sampat ke mulu.tnya, dan tidaklah did akan mencapainya. Dan tidak-
lah ada seruan orang yang kafit itu, selain darlpada kesesatpn. " (AI-Ra'd;

,So1i: 14). ,
Maka suci bersihlah pendirian hidup itu'daripada pengaruh yang lain.

Hanyli Allahsemata-mata yang menjadl'pusat tujuan hidup. Lepas bebas dari-
pada pengaruh apa joa pun. l .'

lnsyaflah .manusia itu akan kelemahan dirinya; maka'senantiasalah dia
mernintaperlindungal) dan birnbingan'daripada yang lebih berknasa dalam
ujud ini. Tuhan Allah menunjukkanbahwasanya Yang Maha Kuasa itu h~nya
Dia ~ndiri. Yang lain ini hanyal~lirnpah kurnia-Nya belak~ .

.~(\ \~r~/'~~:t4 -:'\i ~,/ ~~~~,;(,~. ~)~t;. Or .-;, .~'v!~~ I.if~, .,/ ~

(" -" ) ~ ':'/:.'/~~ . \'! ~:?',/,(\,~'~ ./~'"'' ~\ ..o.~J , ~\~ '.~.:,,::'.1 •••, . ~ . ~ . . , •..;..7 /. ,--"'" " .- "

~'Dan.apabila menanY-llkan hamba-Ku.kepada engkflU tentang hal,Aku;
maka. sesungguhnya A/a,I ini .adalah dekat. Aku memperkenankan seruan
orang yang menyeru, bila dia menyeru-Ku. Maka turutilah kehendak·Ku dan,
perctJyalah kepada-Ku, agar supaya mereka menjaqi orang yang cerdik. "(A/~
Baqarah; S. 2 : 186)
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Inilah yang dinamai Tauhid. Yaitu menyatakan kepercayaan. Tidak
terpeeah-pecah kepada yang lain, alam seluruhnya ini diatur oleh satu penga-

Tauhid.

Maka dibersihkanlah jiwa manusia tadi daripada pengaruh yang lain
tadi. Fithrah manusia merasai adanya Maha Kekuasaan. Tetapi dia tidak
tahu jalan. Selama ini disembahnya apa yang ditakutinya atau dipandangnya
berpengaruh. Dipujanya roh nenek moyangnya, atau alat kelamin dari orang
tuanya, atau seorang manusia yang besar jasanya. Lalu mereka buat patung
berhala dengan tangan mereka sendiri, dan itu mereka sembah. Datang pula
kepala-kepala agama, atau kahin-kahin dan pendeta, dan dukun. Kata mereka
hanya merekalah yang sanggup dan kuasa berhubungan dengan Yang Maha
Kuasa. Sebab itu merekalah yang menentukan ibadat dan pemujaan, sehingga
kepercayaan fithrah yang suci murni itu telah dikctori oleh sesama manusia.
Keadaan ini melanjut lagi, sehingga kepala-kepala agama itulah yang menjadi
orang perantara di antara makhluk dengan Khaliknya. Dan ini hanya berlaku
apabila jiwa manusia itu tetap dalam kejahilan dan kedunguannya.

Kadang-kadang kepala agama itu merangkap pula menjadi kepala rna
syarakat, kepala negara. Maka mengakulah mereka bahwasanya merekalah
jelmaan dari Maha Kuasa itu di atas burni ini. Segala perintah yang mereka
keluarkan, adalah perintah Tuhan; sekali-kali tidak boleh dibantah. Sebab itu
dengan sendirinya timbuUah pemerintahan sewenang-wenang. Kehormatan
diri pribadi seorang rnanusia, harta bendanya, tujuan hidupnya, ditentukan
dan dikekang oleh kehendak yang berkuasa tadi. Yang kuat naik, yang lemah
tertindas. Maka mundurlah kemanusiaan itu, surut ke belakang, dan hiduplah
manusia dalam kegelapan. Maka dengan ajaran Tiada Tuhan selain Allah,
tidak dia berserikat dengan yang lain, bebaslah jiwa manusia itu dan berkem
banglah pribadinya; langsung terus menuju hidup yang murni suci, tidak ada
satu benda pun yang menghalanginya.

Bersih dari pengaruh lain

"Dan Kami ada/ah /ebih dekat kepadanya, daripada ural /eher mereka
sendiri. "(Oo[;S. 50: 16)

, \
, I

"Dan KiImi adalah lebih dekai kepadanya, daripada urat leher mereka
s~ndiri. " (Qat; S. 50 : 16) , ,
r -j

Bersih dari pengaruh lain. '

Maka, dibersihkanlah jiwa, man'usia tadi daripada pengaruh yang lain
,tadi. Fithrah manusia merasai Jadanya Maha Kekuasaan.Tetapi dia tidak

tahu jalan. Selama ini disembahnya ,apa yang ditakutinya atau dipandangnya
berpengaruh. Dipujanya-roh nenek moyangnya,. atau alat kelamin dari orang
tuanya, atau seorang manusia yang besar jaSanya. 'Lalu mereka buat patung
berhaladengan tangan qlereka 'sendiri, dan itu mereka sembah. Datang pula
kepala-kepala agama, atau kahin-lcahln 'dan pendeta, dan dukun. Kata inereka.
hanya merekalah yang sanggup dan kuasa berhubungan dengan Yang M3ha·
Kuasa. Sebab itu merekalah yang menentukan ibadat dan pe~uja~, sehingga
kepercayaan fithrah yang sud murni itu telah dikotori oleh sesama mimusia. ,
Keadaari'ini melanjut lagi, sehingga kepala·kepata agama itulah yang menjadi
orang perantara di antara makhluk' dengan Khaliknya. Dan ini hanya berlaku
apabila jiwa manusia itu tetap dalam kejahilan dap. kedunguarmya. _

Kaclang-kadllng kepala agama itu' merangkap pula menjadi kepala rna-
syarakat, kepala negara. Maka mengakulah mereka bahwasanya merekalah.
jehnaan dari (Maha Kuasa, itil di atas bumi ini. Segala perintah yang mereka. \

keluarkan, adalah perintah Tuhan; sekali·kali tidak boleh dibantah. Sebab itu'
'denga{l sendirinya timbullah pemerintahan Sewenang-wenang. Kehormatan
diri pribadi Seorang manusia, harta bendanya, tujuan hidupnya. ditentukan
dan dikekang oleh kehendak yang berkuasa tadL Yang kuat n.aik, yang lemah ,J'

, tertindas. Maka mundurlah kemailUsiaan itu, surut ke belakang, dan hiduplah. . /
rnanuSia daIam kegelapan. Maka dengan ajaran Tiada Tuhan selain. Allah,
tidak'dia berserikat dengan yang lain, bebaslah'jiwa manusia itu dan berkem-'
banglah pribadinya; lartgsung terus menuiu hidup yang murni sud, tidak ada I

satu benda pun yang menghalanginya.

Tauhid.

Inilah yang dinamai Tauhid. Yait}l menyatakan kepercayaan. Tidak
terpecah-pecah kepada yang lain, alam selufQhnya ini diatur oleh satu penga-
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tur, menurut satu aturan. Segala yang ada ini takluk kepada hukum-hukurn
dan undang-undang yang satu.

Umat rnanusia itu pun satu adanya. Sarna-sarna makhluk yang diberi
oleh Allah akal dan pikiran. Tidak ada kelebihan seseorang daripada seseorang

. yang lain. melainkan dengan teguh kepercayaan dan takwanya kepada Allah
Yang Maha Esa itu.

·/

I )

.tur, meriurut satu, aturan. Segala yang ada ini takluk kepada' hukum-hukum
dan undangjundang Y!lng sath. /, II" ' \

~ Umat manllsia'itu pun satu adanya. Sarna-samlt makhluk yang diberi
oleh Allah akal dan pikiran. Tidak ada kelebihan seseorang daripa~ seseorang,

-, yang lain, melainkan'dengan tegJh kepercayaan dan takwanya kepada Allah'
'Yang ~aha Esa itu. . ), , "

• c
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ALLAH, nama Yang Maha Mulia, dari zat Yang Maha Sud, yang kita
percayai dan kita beramal berusaha karena-Nya. Daripada-Nyalah hidup kita
dan kepada-Nya kita kernbali. Amat sucilah Dia, dan kepada-Nyalah terhim
pun pujian dan pujaan. Tak terhitung banyak puji yang harus diberikan kepa
da-Nya dan belurn juga setaraf usaha kita memuja Dia dengan kebesaran yang
ada pada-Nya. .

Sejak alam dijadikan dan sejak manusia diberinya kelapangan hidup
di atas dataran bumi ini.telah ada orang yang tha'at kepada-Nya dan telah ada
pula yang durhaka. Tapi walau pun sampailah kiranya kedurhakaan manusia
itu ke puncak lawang langit, walaupun ditakdirkan semuanya ingkar kepada
perintahnya, namun kebesaran Ilahy tidaklah akan usak usai lantaran itu.
Sejemput kecil tidaklah kernegahan-Nya akan kurang. Secabik kecil tidaklah
cahaya-Nya akan dapat dilindungi. Dia kaya sendiri-Nya Maha Besar dalam
zat dan sifat-Nya, Maha Luas dalam rnalakut-Nya dan jabarut-Nya.

Alangkah banyaknya orang yang enggan dan memungkiri, lalu mencari
dalih hendak meniadakan Tuhan, kelak ternyata bahwa itu hanyalah suara
dari kerongkongannya ke atas, tidak datang dari hati sanubarinya. Dan jika
dia terus bersikap dernikian, namun yang kena bukanlah Tuhan, tetapi kepala
nya sendiri.

Wujud atau adanya Allah, bukanlah perkara sukar yang harus dicari
dengan jalan berbelit-belit. Fitrah manusia sendiri telah mengakui adanya
Tuhan, rneskipun pada mulanya mereka belum tahu siapa, namanya. Thabi'at
manusia dan perjalanan hidupnya, kernanapun tujuan jalannya dan dirnana-

I. Wujud

ALLAH

BAB III

(
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'I. ,\Wujud
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, l ALLAH" nama Yang Maha Mulia, d~ri ~at Yang ~aha \Sud, /yang ~ta

per,eayai dan kita beramal berusaha karena-Nya. Daripada-Nyalah, hidup kita .
, .,. , f'>.t

, dan kepada-Nya ,kita ke'mbali. Amat sueilah Dia, dan kepada-Nyalah terhim-
J. . . ~

pun pujian'dan pujaan. Tak terhitung banyak puji y;ang hams diberika9 k~pa~ ,
, . ' I' . I

, da-Nya dan· oelum juga setaraf usaha kita memuja Dia dengan, ke besaran yang
ada pada.Nya'. . ' .' ': .

Sejak ,alam dijadikan dan sejak rtlanusi,a dib,eriQya kelapangan hidup
di atas dataran bumi ini, telah ada .orang yang tha:'at kepada-Nya""dan telah ada

, 'J,.mlayang durhaka. Tapi walau' pun sampailah kiranya kedurhakillln manusia(
itu ke·puncaJ{lawang langit, walaupun ditakdirkan semuanya ingkar kepada

. perintahnya, namun kebesaran IIahYr tidaklah akan usak usa! lantaran itu.
Sejemput keeil tidaklah kemegahan-Nya.akan ku~ang. Seea~ik keeil tidaklah

.' eahaya-Nya akan dapat· dilindungi. Dia kaya sep.diri-Nya. Maha Resar dalarn
, zat dan sifat-Nya. Maha Luas dalam ptala~ut-Nya dan jabllrut-NYa. \

\ , Alangkah bahyaknya orang yan&.,enggan dan memungkiri, lalu mencari
dalih hendak meniadakan Tuhan, kelak ternyata bahwa itu hanyalah suara
dari.ker'ongkongannya ke atas, tidak' datang 4ari hati sanub\lriny~. ban jika
dia terus bersik;ap demikian, namun'yangkena bukanlah Tul!an, tetapi kepala·

'V ' .
. nya sendiri.' , (' .

, Wlijud atau adallya Allah,. bukanlah p~rkara sukar. yang hams dicari
dengan jalan 'berbelit-belit. Fitrah manusia sendiri telah'mengakui a:danya
Tuhan, meskipun pada mulanya mereka be1um tahu siapa, namanya. Thabi'at
manusia dan .perjalanan hid.upny~, kernanapun tujuan jalannya dan dima~a-
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pun perhatiannya, di sana dia akan berternu adanya Tuhan. Cuma sayang. ke
sangatan nyata itulah kadang-kadang yang menjadikan tersembunyinya, dan
sangat dekatnya itulah yang kerap kali menyebabkan Dia tidak terlihat.

Orang yang meng-ingkari adanya Tuhan sendiri pun, ragu dalam keing
karannya atau ingkar dalam keraguannya.

Tampang fikiran tentang adanya Tuhan, ada dalam tiap-tiap zarnan.
Cuma berkacau karena belum ada tuntunan. Sehingga kerap kali dipersekutu
kannya yang lain dengan Allah. atau dibagi-baginya kesatuan Allah kepada
beberapa bahagian yang kecil, sehingga pecah belah. Bukan ke-Ada-an itu
yang pecah belah, melainkan fikirannya sendiri. Maka datanglah Rasul, yaitu
Utusan Tuhan, memberikan tuntunan.

"Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan mohonJeh
ampun atas dosamu "

Pergaulan dan lingkungan hidup yang kacau balau, mengacau balau pula
bagi fithrat, sehingga tak tentu arah. Pergaulan hidup yang kacau balau itulah
yang rnenyebabkan banyak di antara manusia terpaling daripada kepercayaan
dan amal yang baik, lalu menerima kufur dan syirik, ingkar dan mernperseku
tukan yang lain dengan Allah. Padahal kalau diasahlah akal dan fikiran itu
dengan sebaik-baiknya akan terasa sendiri bahwa kufur dan syirik itu adalah
kesalahan perhitungan di permulaan atau di tengah-tengah yang menyebabkan
jurnJahnya menjadi salah pula. Sebab itu maka kepercayaan atas adanya
Tuhan adalah berkat mengasah fikiran dan belajar berfikir teratur menurut
logika dan manthik. Di dalam satu hadits ada tersebut bahwasanya Tuhan
berfirman:

Menurut riwayat Imam Ahmad, Rasulullah s.a.w. pada suatu hari per
nah berkhutbah, dan dalam khutbahnya itu beliau sebutkan sebuah hadis
qudsi yang baru beliau terima. Dernikian bunyinya ;
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pun perhatiannya, di sana dia akan berte,mu adanya Tuhan. Cuma sayang, ke-
sangatan nyata itulah kadang-kadang yang menjadikan tersembunyinya, dan
sangat dekatnya itulah yang ..}cerap kali menyebabkan Dia tidak terlihat.

, ' ' Orang yang myng-ingkari adanya Tuban sendit;i pun, ragu dalam keikg .
.' 'k,arannya atau ingkar dalam keraguannya.' ,

, Tampang moran ~entang aganya Tuhan, ada dalam tiap:tiap 2af11aIt:
Cuma berkacau karena, belum ada tuntiman-. Sehingga kerap kali dipersekutu·
kannya yang l~in dimgan A1\ah; atau '--dibagi~baginya kesatuan Allah kepada
belJerapa /bahag{anyanr kedl, sehingga pe~ ---;belah.~ukan ke-Ada·an itu
yang \pecah belah, melainkan fikirannya sendiri. Maka datanglah Rasul, yaitu

\ ,

Utusan Tuhan, memberikan tunWnan. , I

'IKetahuilah bahwasanya tiada Tuhan_selaiTl Allah, dan mohonl(lh
ampun atas dosamu '~, _ ~

. Pergauian dan lingkungan hidup yang kacau balau, mengacau balau pula
bagi' fithrat, sehiilgga tak. tentu, arili: Pergaulan hidup yang kacau bahiu itulah
yang mel).yebabkan banyak di antara manusia ter.paling diuipada ke,percayaan
dan amal yang baik, lalu rneneri~a kufur dan syirik, ingkar dan m~mperseku, .
tUkan yang lilin dengan ·Allah" Padahal kalau diasahlah akal d,an fikiran itu
dengan sebaik-ba:~ya akan terasa sendiri' bahwa kufur dan syirik itu adalah
~esal;lhan perhit~n~an di.permulaan ata~ .~ ,ngah-tenga4 yang menyebabkan
JUmlahnya IJlenJad1 salah pula. Sebab 1tU maka ~epercayaan atas adanya
Tuhan adalah berkat mengasah f1kiran daQ belaJar berf1kir teratur me'nurut

I' • .'
10gika dan !pl!.nthik. Di dalam ~tJ1 hadits' ada t~rsebut bahwasanya Tuhan
bemrman :. ' ,,

Menurut riwayat Imam Ahmad, Rasulullah s.a.w/pada suatu hari per-
nah berkhutbah, dan 4alam khut'bahnya'itu beliau sebutkan' sebtiah hadis-

\ qU~i yang baI')J'b~liau terirna. Demikian bun}rm'ya ; ,
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Dalil pertama: Manusia telah ada dalarn dunia. Namun manusia rneng
akui, bahwasanya dia terjadi bukanlah atas kehendaknya. Bukanlah dia yang
menjadikan dirinya. Bukan dia yang mernbuat anaknya. Burni tempatnya te·
gak pun bukanlah dia yang mcmbuat. Dia hanya telah mendapati saja bumi itu
ada. Langit pun didapati telah menjadi alap tcrnpat berlindung, dan tangan
kita tidak ikut membinanya. Ada bebcrapa orang manusia sekali-sekali me·
nyornbong. lalu menda'wakan dirinya Tuhan, yang maha kuasa pUla. Sebenar·

l.mpat dalil

"Sesungguhnva Tuhan-ku, 'azza wa jalla (rallK Maha Tinggi dun Muliu]
mcmerintahkan kepadaku, supaya aku ajarkun kcpada kamu apa vang tida):
kumu ketahui, vang diajarkan kcpadaku hart ini olch Tuhanku: "Tiap-tiap
anugerahku kcpa.ia hamba-hambaku adalah hulal. /)011..1 ku Ida" ntcnciptu
kun hamba-hambaku itu di dalam aguma yang SIICI H'1J/IWfH'a Tctutn kemudi
ar datanglah svutthan-svaithan kepada mcrcka, lulu svaithun-svatthun itu fIIC'

nvcsatkan mcrcka duripada agamu suci-murni itu, dan mcrcku haramkan utas
mcrcka apa yallg Aku halalkan, dan mcreka suruh hamba-hambaku itu .11IpIII'a
mcmpcrsckutukun Daku dengan vang lain, rang tidak ada pcngctuhuan mere
"-apadanva. "

Kemajuan kchudayaan bat at di zaman -.el..arallj! iru, nampaknya hcndak
didasarkan k cpuda ke ragu-r aguan ataupun kikiskun samase kah scgala kepcrca
yaan kepada adanyu Allah Dalarn kehudayaan itu, scgala agama yang ada ini
hcndak dipaudanp cntl'n~ bclaka. "Agama hanyalah untuk kepcrcayaan hagl
urang yang bclum 1IIl'lIlpllnpl kccerdasan fikirun. a tau intelek ". Akibat pen
dirian yang denukrau sudah drrasai sekarang ini. Yaitu hilangnya cita tlll!:(gi

yang berabad-abud lamanya diserukan oleh agama. Yaitu mcncari kcbenaran.
toleransi. insyaf dan persaudaraan. Timbul kcccmhuruan sesamanya. Kasih
~ayang ditukar ucnpn IIItlP menginup hcndak rnernbunuh. Kcinsyafan di
tukar dengan bcr agrh gedang kc-awak. Maka dunia tidaklah akan terlcpas dan
pada bahaya uu scbelum lila kembali ke pada kcpercayaan akan adanya ke
kuasaan yang lchih duripadu kekuasaan manusia. Yaitu kepcrcayaan yang
ascii dalam iiwa manusia. yang ada pada sctiap orang. yang seluma ini ditim
hun oleh hawa natsu. Kalau dunia ini tclah kcmbali kcpada fithrat aselinya
itu , tidak dapat udak , mau atau udak rnau, ber te rnulah dunia dengan yang di
carl selama 1111. yauu IHUUP daruai sesama rnanusia (salam) dan penyerahan
kekuasaan kcpada /at yang mcnguusai seluruh yang ada (Islam).

"Sesungguhnya Tufwn-ku, 'azza wa jalla (Yang Maha Tinggi dan Mulia)
memerintahkan kepadaku, supaya aku ajarkan' kepada kamu apa yang lidak
kamu ketahui, yang diajprkan kepadaku 'hari ini oleh Tuh(1l/ku: "Tiap-tiap
anugerahku kepada hamba-hambaku adalah halal. Dan Aku telah rllCllcipla-"

r '

kan hamba-hambaku itu di dalam agama yang sud semuanya. Tetagi kemudi-
ar. dalanglah syaithan-syaithan kepada mereka, lalu syailhan-syaithan iWn/e-
nyesatkan mereka daripada agama suci-mumi itu, dan mereka haranlkal/ atas ,
mereka apa yang Aku halalkan, dan mereka suruhhamba-hambaku itu supaya
mempersekutukan Daku dengan yang lain, yang tidak ada pengetahuan mere-
ka padanya. "

, Kemajuan kebudayaan ba,rat di zaman sekarang ini, 'nampaknya hendak
didasarkan kepada keragu-raguan ataupun kikiskan samasekali segala keperca-

,yaan kepada adanya Allah. Dalam kebuday~an itu, segalaagama yang ada ini
hendak dipaI}dang enteng belaka, "Agama hany'alah untuk kepercayaan bagi
orang yang belum l1lel1lpunyai kecerdasan fikiran, atau intelek", Akiba:t pen-
dirian yang .del1likian sudah dirasai sekarang ini, Yaitu hiJangnya cita tinggi
yang berabad-abad lamanya diserukan oleh agal1la. Yaitu mencari kebenaran,
toleransi, insyaf dan persaudaraan. Timbul kecemburuan sesamanya. Kasih
sayang ditukar dengan intip mengintip hendak membunuh. Keinsyafan di-
tukar dengan beragih gedang ke-awak. Maka dunia tidaklah akan terlepas dari-
pada bahaya ini sebelul1l dia, kembali kepada kepercayaan akan adanya ke-
kua'saan yang lebih daripada kekuasaan manusia, Yaitu kepercayaan r yang
aseli dalam jiwa manusia, yang ada pada setiap orang', 'yang selama ini ditim-
bun oleh hawa nafsu, Kalau dunia 'ini .telah kembali kepada fi.thrat aselinya
itu, tidak dapat tidak, mau atau tidak mau, bertemulah duniadengan yang di-
caff selama ini, yaitu hidup damai sesama manusia' (salam) d~n penyerahan
kekuasaan kepada zal yang menguasai seluruh yang ada (Islam),

Empat dali!

Doli! pertama: Manusia ·telah ada dalam dunia. Namun manusia meng-
akui, bahwasanya dia terjadi bukanlah atas kehendaknya,Bukanlah dia yang

, menjadikan dirjnya, Bukan dia yang membuat anaknya, Buini tempatnya te- •
gak pun bl,lkanlah dia yang membl!at. Diil hanya telah mendapati saja bumi itu
ada. Langit pun didapati telah menjadi atap tempat berlindung, dan tangan
kita tidak ikut membinanya, Ada beberapa orang manusia sekali-sekali me-
nyombong, lalu ,mendil'wakan dirinya Tuhan, yang maha kuasa pula. ~benar-

I
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Lalu dipandangnya alarn sarnpai kc delapan ufuknya. Dilihat benda
dengan masmg-ruasmg ke tcntuannya. Dilihat manggis turnbuh berdekaian da
lam scturnpuk tanah dcngan durian. Rasa rnanggis tetap manggis, rasa durian
te tap durian. dan tidak ada pula buah-buahan lain tiruan manusia yang dapat
rnenyarnainya. usahkan rnelebihinya. Dipelajarinya ilmu kimia, dipelajari ilrnu
tumhuh-tumbuhan dan ilrnu binatang, dan ilmu alarn seluruh yang dapat di
ketahui (fisika). Be rtarnbah dalarnnya ilmu di dalarn setiap cabang dan vak
nya, terasalah bahwa manusia hanya mengetahui yang telah sedia ada, tidak
lebih. Manusia tidak dapat mcrnbuat lebih bagus daripada itu, atau mencipta
kan yang sama dengan itu, atau rnclaini daripada yang telah sedia.

Datil kedua: Masuk sescorung kc dalarn scbuah rumah. Didapati meja
terarur. kamar tcrsusun, rnakanan tcrhidang. tempat tidur bersih. Jan ada
pula ruang makan Jan ruang rncncruna tetamu. Ada karnar mandi dan kakus
nya. Apalah lagl kalau dilihat pula teratur pekarangannya. penanaman bunga
nya, te ra tur le tak susunannya. Maka mafhumlah orang itu bahwa yang rncm
buat rumah ini dan menyusunnya adalah scorang ahli, scorang arsitek yang
bekerja dengan ilmu. Bukan kerja asal kcrja saja. Segala sesuatu diukur deng
an ilrnu ukur yang dipclajari masak-masak , diukur dengan rasa dan periksa.

l3an!!\a Al ab yang mula-mula meneruna Our-an. dalarn masyarakatnya
yang masili scdcrhana. dianjurkan melihat onta , hagaimana Jia dijadik an. Me
lihat langit , bagallllana dia drangkatkan. Melihat bukit-bukit. bagaimana dia
drpuncangk.m. Mclihat bunu, bagaimana dia dihamparkan. Dan se tiap orang
atau sctlap banusa yang her akal. dcngan mchhat kcjadian alam kclilingnya,
akan dapatlah Ilia bertanya: Siupa yang menjadikan ini. Dan senantiasalah
akan terjawab: Ada Tuhan.

Dahl per ta rna ini dinamai datil kcjadian.

nya se mua .. ran!! pun Il11JlLth saja rncndakwakan dernikian, rneskipun menjadi
kan sdleLti hulu t orn.mya pun dra tidak sanggup. Teranglah sudah bahwasa
nya me ngadakau dan menunbulkan scsuutu daripada tidak ada. tidaklah ikut
c.unpur tangall manusia. at au binatang ataupun turnbuh-tumhuhan, I}Jn
tcrung pulalah hahwasanya scgala sesuatu udak ada yang terjadi scudirinya.
As,,1 Iik iran schat . walaupun hclum tinggi dan belum menjadi ahli ilrnu penge
tahuan yang mcndalam. niscaya sekali lintaspun akan rnengaku bahwasanya
scmu anva uu ada yang me njadikan. Mernang ada Yang Maha Kuasa, ada
Allah. ada Tuhan

,
nya semua orang pun mudah saja mendakwakan demikian, meskipuri inerrjadi- .
kan sehelai bulu romanya pun dia tidak sanggup. Teranglah sudah bahwasa-, !
nya mengadakan dan menimbulkan sesuatu daripada tidak ada, tidaklah ikut
campur tangaQ. manusia,' atau binatang ataupun tumbuh~tumbuhah. Dan
terang pulalah bahwasanya segala sesuatu' tidak ada yang terjadi sendirinya.
Asal fikiran sehat, walaupun belum tinggi dan belum menjadi ahli ilnm penge-
tahuan yang 'mendalam, niscaya sekali lintaspun akan mengaku bahwasanya
seml;lanya ini ada yang menjadikan. Memang 'ada Yang M.aha Kuasa, ada
Allah, ada Tuhan. '

'.\

Bangsa Arab yang mula-mula menerima Qur-an, dalam masyarakatnya
yang masih .sederhana, dianjurkan melihat onta, bagaimana dia dijad!kan. Me-
lihat langit, bagaimana dia diangkatkan. Melihat bukit-bukit, bagaimana dia
dipancangkan. Melihat bumi, bagaimana dia dihamparkan.' Dan setiap orang
atau setiap bangsa yang berakal, dengan 'melihat kejadian alain kelilingnya,
akan dapatlah dia bertanya: Siapa yang menjadikan ini. Dan senantiasalah
akan terjawab: Ada Tuhan.

Dalil pertama iill dmamai dalil kejadian.

Dalil kedua: Masuk seseotarig ke dalam sebuah rumah. Didapati'meja
teratur, kamar tersusun, makanal1 terhidang, tempat tidur bersih, dan ada
pula ruang makan dan ruang menerima tetamu. Ada kamar mandi dan kakus-
nya. Apalah lagi kalau dilihat pula t~ratur pekarangannya, penanaman bunga-
nya, teratur letak susunannya. Maka mafbumlah orang itu bahwa yang mem-
buat rumah ini dan menyusuhnya adalah seorang ahli, seorang arsitek yang
bekerja./dengan ilmu. Bukan kerja asal keIja saja. Segala sesuatu diukur deng-
an ilmu ukur yang dipelajari masak-masak, diukur dengan rasa dan periksa.

/

Lalu dipandangnya alam sampai ke delapan ufuknya. Dilihat benda
dengan masing-masing ketentuannya. Dilihat manggistumb.uh berdekatan da-
lam setumpuk tanah dengan 'durian. Rasa manggis t~tap manggis; rasa durian
tetap durian, dan tidak ada pula'buah-buahan lain tiruan manusia yang dapat
menyamainya, usahkan melebihinya'. Dipelajarinya ilmu kimia, dipelajari ilmu
tumbuh-tumbuhan dan ilmu binatang, dan ilmu alam seluruh yang ,dapat di-
ketahui (fisika). Bertambah dalamnya ilmu di dalam setiap cabang dan vak-
nya, terasalah bahwa manusia hanya rnengetahui yang telah sedia ada, tidak
lebih. Manusia tidak dapat membuat lebih bagus daripada itu, atau mencipta-
kan yang sarna dengan itu, atau melaini daripada yang telah sedia.

I
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Dalil ketiga: Dalarnkan sedikit lagi rcnungan at as gerak alam itu.
Mcngapa matahari ini tidak pernah tcrjatuh. mcngapa bintang-bintang ini ti
dak pernah berkisar ,

Bola disepakkan anak-anak melanjung tinggi ke udara, akhirnya kern
bali juga ke bawah. Sebab ri.ngan dia terapung ke alas, sebab berat dia tUfUlI

ke bawah. Mengapa matahari dan bulan tetap be gitu juga tidak pernah jatuh
ke bawah, padahal dia pun berat. Sebanyak itu bintang di langit, tak terhi
tung; tak sekali juga berlaga, tak sekali juga berbentur di antara satu sarna
lain. Padahal beratus-ratus auto di kota besar, telah diatur sedemikian
rupa. mernakai polisi lalu Iintas sampai mengalir keringat menjaga, namun per
lagaan senantiasa kejadian juga?

Sudah menjadi ilmu pengetahuan yang pasti ten tang undang-undang
"yang berat turun, yang ringan rnengapung". Padahal yang lebih besar, yaitu
bumi sendiri, matahari, bulan dan bin tang, menjadi kesaksian yang nyata pu
la, sehingga mana hanya berlakunya undang-undang itu.

Cakrawala yang luas dihiasi dengan biniang-bintang y;tn~ bcr kclap
kelip. Matahari terbit setiap pagi dan terbcnam setiap pctang. Bulan SCFlk
sehari bulan. lalu purnama ernpat he las. dan lalu SIISUt lagi. Bmtang di langit
bergeler darang. Semuanya itu menurut pcruturan yang ter teutu l'erat urau
yang te rtcntu itu dapat menjadi ilmu yang pasn, yaitu ilmu hisab. TIJ~lk ada
yang berselisih dan tidak pernah kacau.

Alhasil, ke jihat atau sudut yang mana juapun uisan menvhadapk an
mukanya, kelihatanlah bahwa segalah scsuatunya itu se nap ,;1;11 aJa yang
rncmeliharanya. Sudah pasti bahwasanya yang mcmelihar anya ini sangat
pintar. sangat awas dan tidak pernah lalai atau tcr tidur.

Al-Our-an pun sangat menganjurkan mernpergunakan akal dan fik iran
buat mcrenung segala keajaiban alam itu. Maka adalah manusia-mauusia isu
mewa, yaitu yang herilmu pcngetahuan karena dapat mengetahui agak scjcrn
put kccil daripada rahasia alam yang tersembunyi uu Takjublah kua mclihat ,
karcna pcraturan yang bcrlaku adalah satu coraknya Peraturun yang ber lak u
pada siste rn perjalanan rnatahari dengan dacrah hintang-hintang yang mcnge
lilinginya. berlaku juga dengan persis pada atom yang kccil dcngan wilayah
daerah kekuasaannya.

Adanya aturan memastikan dalam fikiran manusia akan adanya pengo
atur. peme lihara , penjaga.

Ada Tuhan!
Dalil yang kedua ini bernama dalil peraturan dan pemeliharaan.

Cakrawala yang lu'!s dihiasi dengan bintang-bintang y~ng berkelap-
kelip. Matahari terbit setiap pagi dan terbenam setiap petang. Bulan sejak
sehari bulan, l'iuu purnama e,mpat belas, dan lalu sus~t lagi. Bintang di langit

, bergeler datang. Semuanya itu menu rut peraturan yang tertentu. Peraturan
yang tertentu itu dapat menjadi ilmu yang pasti, yaitu ilmu hisab. Tid~k ada' ,

,yang berselisih dan tidak pernah kaeau. '
Alhasil, ke jihat atau sudut yang mana juapun insan menghadapkan

mukanya, kelihatanlah bahwa segalah sesuatunya itu setiap saat ada yang
memeliharanya. Sudah pasti bahwasanya yang memeliharanya ini sangat
pintar, sangat awas da~ tidak pernah lalai atau tertidur.

AI-Qur-an pun sangat menganjurkan me1TIpergunakan akal dan -fikiran
buat merenung segala keajaibal'! alam itu. Maka adalah manusia·ma~usia isti-
mewa, 'yaitu yang berilmu pengetahuan karen a dapat mengetahui agak sejem-
put kedl daripada rahasia alam yang tersembunyi itu. Takjublah kita melihat,
karen a peraturan yang berlaku adalah satu eoraknya. Peraturan yang berlaku
pada sistem perjalanan matahari dengan daerah bintang-bintang yang menge-
lilinginya, berlaku juga dengan persis pada ato'm yang keeil dengan wilayali
daerah kekuasaannya. .

Adanya aturan memastikan dalam fikiran manusia' akan adanya peng-
atur, pemelihara, penjaga.

Ada Tuhan!
Dalil yang kedu~ ini bernama dalil peraturan dan pemeliharaan.

Dalil ketiga: Dalamkan sediki~, lagi re~ungan atas gerak alam itu,
Mengapa matahari ini tidak pernah terjatuh, mengapa bintang-bintangini ti·

, d'ak per,nah berkisar.
Bola disepakkan anak-anak melanjung tinggi ke udara, akhirnya kem-

, I

bali juga ke bawah. Sebab ringan dia terapung ke atas,sebab berat dia turun
ke bawah. Mengapa matahari dan bulan tetap 'begitu juga tid~k pernan jatuh
ke bawah, paqahal dia pun berat. Sebanyak itu bintang di langit, tak t~rhi-
tung; tak sekali juga berlaga, tak sekali juga berbentur di antara satu sarna
lain. Padahal . beratus-ratus auto di kota besar, telah diatur sedemikian
rupa, memakai polisi lalu !intas sampai mengalir keringat menjaga"namun per-
lagaan senantiasa kejadian juga?

Sudah menjadiilmu pengetahuan yang pasti tentang undang-undang
"yang berat turun, yang ringan mengapung". Padahal yang lebih besar, yaitu
bumi sendiri, matahari, bulan dan bintang, menjadi kesaksian yang nyata pu-
la, sehingga mana hanya berlakunya undang-undang itl:!.
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IJtJIiI keempat: Tidak syak lagi bahwasanya kcujudan setiap kua ke rnu
k a duma mi. adalah mempunyai perrnulaan. Se be lum kita drlahn kan. kit a un
t ak ada apa-apa. Kaki-rangan. telinga-mulut. rumbut-tulang, segulanya iru ti
dak ada. Scgala anasu maten yang ada pada kua mi tcrbcntuk daripadanya.
ini pun semuanya berpermulaan pula. sebagai kita. Ahli-ahli gcolngl telah me
nyarukan hasil penyelidikan. bahwusanya alarn 1111 te lah sekian ratus miliun.
Alhasil, berapa miliun tahun pun dikatakan, nyatalah bahwa scbclum perhi
tungan ahh ge ologi uu scgala sesuatunya 1111 kosong, bclum ada apa-apa.

Bertengkaran dan ber tukar fikiran di antaru ahli-ahli nlsala: lama. se
tcngah mengatakan hahwa maddah atau matcn iru tidaklah akan Iana , tidak
lah akan habis. Yang ada hanya bertukar sitat keudaannya saja, Pcndirian ini
lah yang dipert ahaukan oleh mereka yang mengatukan bahwa alam ini qadirn
adanya, dan kckal pula hulah yang menycbahkan AI-(;ha/ali menghantarn
nlsatut. DI antara yan!! mcmpcrtahankan Iaham 1111 adalah Ibn Rusyd. Seka
rang runtuhlah te or i yang de nukian uu. Runt uh olch pendapat Marcel Schein
te nrang Il1clCIUS Jan pecahnya zarrah (atom]. Runtuh lagi se telah diperdapat
zat yang ber nama anu-proton. yang akan menghancur lcburkan proton pada
atom itu sehingga tak ada lagi: hilang rak tcntu kemana pcrgmya, Alarn ini
mesri lana. habis dan lebur , rncskipun anak kunci peleburan itu tidak diberi
kan Tuhan kc tangan ahli sarjana. Kalau sarjana ridak rnengctahuinya bukan
lah arrinya dia tidak ada.

Tetaplah bahwa ujud kita di Junia into terjadi kernudian. Dahulu kita
tidak ada. Dan benda pcngarnbilan kejadian kita pun dahulunya udak ada.
Matahari itu pun dahulunya tidak ada. Maka rnustahillah pindah daripada ti
dak ada kepada ada. hanyalah dengan kcmauan sendin-sendin.

Yang terbiasa dalam cara manusia bertikir ialah kalau terjadi suatu hal.
yang tidak diketahui siapa pembuatnya, kita katakan "tak tahu siapa yang
rnernbuat". Dan kita tak berkata. "Tak ada yang rnernbuat ". Maka kalau
suatu kejadian biasa selalu dipertautkan olch fikiran di antara kepdlan deng
an rnenjadikan. apakah pcnumpulan dan pengicuhan akal yang Icbih buruk
dartpada memungkiri perhubungan rnakhluk dengan khaliknya. tcgasnya di
antara alam dengan Tuhannya?

~au atuu udak mau. ilmu atau bukan ilmu. scmuanya itu seakan-akan
bcrsorak menyerukan: Ada Tuhan'

Curna si pekak juga yang tak mendcngar, ~I buta juga yang tak mclihat.
Dalil ke tiga ini bcrnama dalil gcrak.

Mau atau tidak mau, ilmli atau bukan ilmu, scmuaJ:lya itu seakan-akan
bersorak menyerukan: Ada Tuhan!

Cuma si pekak juga yang tak mendengar, si buta juga yang t~k melihat.
'Dalil ketiga ini bernama doli! gerak. '

Doli! keefJlpat: Tidak syak lagi bahwasanya keujudan setiap kita ke mu-
ka duniaini, adalah mempunyai permulaan. Sebelum kita dilahirkan, kita ini
'tak ada apa-apa. Kaki-tangan, telinga-mulut, rambut-tulang; segalanya ini ti-
dak ada. Segala anasir materi yang ada pada kita ini terbentuk daripadanya,
ini pun semuanya berpermulaan pula, scbagai klta. Ahli-ahli geologi telah me-
nyatakan hasil penyelidikan, bahwasanya alam initelah sekian ratus miliun.
Alhasil, berapa' miliun tahun pun dikatakan, nyatalah bahwa sebelum 'perhi-
tungah ahli geologi itu segala sesuatunya ini kosong, belum a~a apa-apa.

Bertengkaran dan bertukar fikiran di antara aWi-ahli filsafat lama, se-
tengah mengatakan bahwa maddah atau materi ini tidaklah akan fana, tidak-
lah akan habi~. Yang ada hanya bertukar sifat keadaannya saja. Pendirian ini-
lah yang dipe~tahankan oleh mereka yang me~gatakan bahwa alam ini qadim
adanya, dan kekal pula. Inilah yang menyebabkan AI-Ghazali menghantam
filsa:fat. Di antar,! yang mempertahankan faham ini adalah Ibn Rusyd. Seka-
rang runtuhIah teori yang demikian itu. Runtuh oleh pendapat Marcel Schein
teniang meletus dan pecahnya zarrah (atom). Runtuh lagi setelah diperdapat
zat yang bernama anti-proton, yang akan menghancur leburkan proton pada
atom itu sehingga tak ada lagi; hilang tak tentu kemana perginya. Alamini
mesti fana, habis dan lebur, meskipun anak kunei pel~buran itu tidak diberi-
kan Tuhan ke tangan aWi sarjana. Kalau sarjana tidak mengetahuinya bukan-
lah artinya dia. tidak ada.

Tetaplah bahwa ujud ,kita di dunia ini, terjadi kemudian. Dahulu kita
tidak ada. Dan benda pengambilan kejadian kita pun dahulunya tidak ada.
Matahari itu pun dahulunya tidak ada. Maka mustahillah pindah daripada ti-
dak ada kel?ada ~da, hanyalah dengan kemauan sendiri-sendiri. /

Yang terbiasa dalam cara manusia berfiklr ialah kalau terjadi suatu hal,
yang tidak diketahui siapa pembl,latnya, kita katakan "ta~ tahu siapa yang
membuat". Dan kita tak herkata,"Tak ada yang meI11buat": Maka kalau
suatu kejadian biasa selalu dipertautkan oleh fikiran' di antara kejadiari deng-
an menjadikan, apakah penumpulan dan pengicuhan akal yang lebih buruk
daripada memungkiri perhubungan makWuk'dengan khaliknya, tegasnya di
antara alam dengan Tuhannya?,
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Mengenal Tuhan adalah ascii pada se tiap jrwa Mcrnungkiri Tuhan ha
nyalah paksaan untuk mcmpcrkosa batin scndir i Nama Tuhan itu dikenal da
lam scgala bahasa. Sembaranglah dia dibe ri nama. rnenurut kesanggupan me
rasa dan mcmikukan. namun ujud yang dinamai ialah yang satu itu Juga. Pcra
saan baun tenrang adanya Tuhan ini tidaklah mcnjadi rnerata dan herbentuk
yang se mpurna, kalau tidak ada pcrrolongan Wahyu llahi ItU scndiri Sebab
kalau tidak dituntun oleh Wahyu. .ampur aduklah dia dengan faharn dan pra
sangka, dan terpcngaruhlah dia olch h.iwa nafsu. Kadang-kadang pula Tuhan
hendak dirnonopoli oleh suatu suku. at au suatu bangsa, guna melawan rnu
suhnya. Sungguhpun dernikian. ahli-ahli filsafat ketuhanan, atau ahli filsafat
rnetafisika berusaha juga mcrnikirkan scndiri. siapakah agaknya Tuhan itu.

Ahli-ahli Iilsafat itu sejak beberapa abad yang telah lalu rnencoba merni
sahkan di antara ilmu Iisika dengan metafisika. Tetapi pad a zarnan-zaman
yang terakhir ini. filsafat fisika itu pun terpaksa mernbicarakan juga ten tang
keadaan zat Yang Maha Kuasa. yakni setelah rnenyelidiki keadaan natuur.
rahasianya dan undang-undang yang diternpuhnya dan perkembangannya.

Filosof lama itu menamai Allah itu ialah "Pembuat", "Pencipta",
"Akalpertarna", "Wajibul ujud", "Schab dari segala sebab", "Penggerak yang
tiada bergerak", "Puncak cita" dan lain-lain menurut ist ilah-istilah yang me
reka tentukan. Sarjana-sarjana modern pun ak hir nya dibawa Juga oleh keada
an penyelidikan kepada arena huat mernperkatakan siapa Dia sebenarnya. Ka
dang-kadang terjadi kacau balau, rnendapat kesirnpulan tentang Tuhan menu
ru t sebanyak kepalanya masing-rnasing. Sebabnya ialah karen a perjalanan fi
kiran sendiri itu tidak lekas dikontak kan kepada wahyu, yaitu agama. Ten
tang adanya pencipta dan pengatur. boleh dikatakan semuanya telah setuju:
cuma tentang pemecahan soalnya yang kerap berkacau. Bagi kita kekacauan
dan fikiran berbagai warna itu tidaklah soal yang penting lagi, jika dibanding
kan dengan pokok persoalan. Yaitu akal yang bebas merdeka sebenar merde
ka, akhirnya mestilah berfikir menuju kepada adanya AUah. Setelah perjalan
an itu jauh akan terhentilah dia di ujung perhentian bertemu dengan kebesar-

2. Filosof dan Kepercayaan kepada Tuhan

Dahulu kita t ak ada, kcmudian kua ada.
Siapa yang mcngadakan?
Tuhan.
Dalil keernpat ini dinarnai dalil kcjadian.

Dahl\lu kita tak ada, kemudian kita ada,
Siapa yang mengadakan?
l'uhan.,
Dalil keempat ini dinamai daW kejadian.

, ,

2. Filosof dan Kepercayaan kepada Tuhan

Mengenal Tuhan adalah aseli pad a setiap jiwa. Memungkiri Tuhan ha-
nyalah paksaan untuk memperkosa batin sendiri. Nama Tuhan itu dil<enal cia-
lam segala bahasa. Sembaranglah dia.diberi nama, menurut kesariggupan me-
rasa dan memikirkan, namu.n ujud yapg dinamai ialah yang satu itu juga. Pera-
saanbatin' tentang adanya Tuhan ini tidaklah menjadi merata dan berbentuk
yang sempurna, kalau tidak ada pertolongan Wahyu Bahi itu sendiri. Seba'b
kalau tidak dituntun oleh Wahyu, cam pur aduklah dia dengan faham dan pra-
sangka, dan terpengaruWah dia oleh hawa nafsu. Kadang-kadang pula Tuhan
hendak dimonopoli o.leh suatu sukl\, atau suatu bangsa, guna melawan mu-
suhnya. Sungguhpun demikian, ahli-ahli filsafat ketuhanan, atau ahli filsafat
metafisika berusaha juga memikirkan sendiri, siapakah agaknya Tuhan itu .

. Ahli-ahli filsafat itu sejak beberapa abad yang telah lalu mencoba memi-
sahkan di -antara ilmu fisika dengan metafisika. Tetapi pada zaman·zaman
yang, terakhir ini, filsafat fisika itu pun terpaksa membicarakan juga ten tang ,
keadaan zat Yang Maha Ktiasa, yakni setelah menyelidiki keadaan mituur.
rahasianya dan undang-undang yang ditempuhnya dan perkembangannya.

Filosof lama itu menamai Allah itu ialah "Pembua f', "Pencipta",
"Akalpertama", "Wajibul ujud", "Sebab dari segala sebab", "Penggerak yang
tiada berger-ak", "Puncak cita" dan lain·lain menurut istil<lh·istilah yang me-
reka tentukan. Sarjana-sarjana modern pun akhirnya dibawa juga oleh keada-.
an penyelidikan kepada arena ~uat memperkatakan siapa Dia sebenarnyi. ~.'
dang-kadang terjadi kacau balau, mendapat kesimpulan tentang Tuhan menu-
rut sebanyak kepalanya masing-masing. Sebabnya ialah karena perjalanan fi·
kiran sendiri itu tidak lekas dikoiltakkan kepada wahyu, yaitu agama. Ten·
tang adanya pencipta dap pengatur, bl:)leh dikatakan semuanya ~elah setuju;
cuma tentang pemecahan soalnya yang kerap berkacau. Bagi kita kekacauan
dan fikiran berbagai warna itu tidaklah so.aLyang penting lagi, jika dibanding· ..•

. kan dengan pokok'l>ersoalan. Yaitu akal yang bebas merdeka sebenar merd~·
ka, akhirnya mestilah berflkir menujp kepada adanya All~h. Setelah perjalan·
an itu jauh akan terhentilah dia di uj~Jngperhentian bertemu Mngan kebesar·. . -
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an dan kehcbatan, yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini bukan berarti, scba
gaimana yang banyak kali dikatakan olch orang yang berfikir setcngah rna
tang. mcngatakan lman dan kcpcrcayaan itu adalah hasil daripada otak yang
mulai rnembcku dan berfikir yang mulai dingin. Tctapi yang sebenarnya ialah
bahwasanya berfikir itu adalah gelornbang (sebagaimana juga terdapat pada
radio dan pada scluruh alam). Dan ilmu sendiri pun mengatakan bahwa ge
lombang itu mcsti ada pcrhcntiannya.

Bcrtambah luasnya ilmu pengetahuan dan hasil pcnyelidikan manusiu.
pada hak ikatnya bukanlah menambahkan jauhnya daripada Tuhan, mclainkan
mcnarnhah tcrbukanya pintu gerbang Iman.

Herschel, ahli filsafat abad kedclapan belas berkata, "Ber tarnbah luas
daerah ilmu. maka bcrtambah jclas dan bcrtambah banyaklah dalil yang me
nunjukkan adanya "Hikmat Tertinggi" yang menciprakan segala yang ada ini
dan mernpunyai kckuasaan yang rnu tlak. Sarjana-sarjana ilmu burni, ilmu
ukur, ilmu alam dan ilmu pasn, pada hakikatnya adalah rnenyediakan hasil
usaha mcrcka itu untuk mencgakkan nilai ilrnu untuk kebaktian dan rnening
gikan kalirnat Al-Khalik."

Filosof tcrtua di zarnan purbakala, Socrates, tclah mernberikan pen-
dapatnya tcntang hal itu kcpada muridnya Plato. demikian bunyinya: "Alam
yang kita lihat dalarn bentuk sernacam ini tidaklah jejak dari suatu hal yang
tiba-tiba dan kebetulan. Bahkan segala segi dan bahagiannya adalah mcnuju
kcpada suatu tujuan. Dan tujuan itu menuju lagi kcpada tujuan yang lcbih
tinggi, schingga sampai kepada ujung yang berdiri scndirinya dan Esa. Darima
na timbulnya aturan yang sescmpurna ini di dalam scgala pecahan dan segi
nya pun? Yang pcnuh dengan kebesaran dan kernuliaan? Yang terlihat dari
sudu t yang mana jua pun kita mernandang? Tidaklah mungkin bahwasanya
semuanya itu adalah kebetulan dernikian jalannya. Kalau kita hendak rnenga
takan bahwa scmuanya ini terjadi dengan kebetulan, maka katakan sajalah
bahwa papan catatan Poliklet dan Zongkeris terjadi sendirinya pula."

Di zuman purbakala orang mengatakan bahwasanya anasir kejadian
alam ini berasal daripada ernpat saja, yaitu api, angin. air. dan tanah. Kemudi
an berangsurlah orang ketahui bahwa anasir itu bukanlah ernpat. tetapi lebih
banyak lagi, sampai 92 anasir, akhirnya sampai kepada atom, dengan elek
tron, proton dan neutronnya. Masing-rnasing mernbawa perangainya sendiri
sendiri dan khasiatnya sendiri-sendiri. Kalau semuanya itu bersifat dernikian
itu secara kebetulan saja, tidaklah ilmu kimia akan menjadi i1mu yang sctinggi
itu. Mestilah sernuanya itu diatur oleh pengaturYang Maha Besar. Karena pada

an dan kehebatan, yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini bukan berarti, seba-
gaimana' yang banyak kali dikatakan oleh orang' yang berfikir setengah rna-
tang, mengatakan Iman dan kepercayaan itu adalah hasil daripada otak yang
mulai membeku dan berfikir yang mulai dingi,n. Tet~pi yang sebeJ;}arnyaialah
bahwasanya berfikir itu adalah gelombang (sebagai'mana juga terdapat pada
radio dan pada seluruh alam). Dan ilmu sendiri pun mengatakan bahwa ge-
lombang itu mesti ada perhentiannya. - . I' - ,

Bertambah luasnya ihnu pengetahuan dan hasil penyelidi~n jnanusia,
pada hakikatnya bukanlah menambahkan jauhny.a daripad!l Tuhan" melainkan
menambah terbukanya pintu gerbang Iman," , ,,' ,

Herschel, ahli filsafat abad ke<ieiapan belas b~rka'a:, "Bert~mbah luas
daerah ilmu, maka bertambah jela~ dan b~rtambah banyaklah \lafil yang 'me-
nunjukkan adanya "Hikmat 'Tertinggi" yang menciptakan segala yang ada ini
dan mempunyai kekuas~an yang mutla~. Sarjana-sarjana _ilfuu bumi, ilmu
ukur, ilmu alam dan ilmu pasti, pada hakikatnya ad~lah menyediakal1' hasil
usaha mereka itli untuk menegakkan nilai iJmu untuk kebaktian da}1mening-
gikan kalima iAI-Khalik." . .

, Filosof tertua di zaman purbakala, Socrates, telah' metnbe~ikan pen'
dapatnya tentang hal itu kepada muridnya Plato, demil~an bunyinya: -':Alam
yang kita lihat dalam bentuk semacam ini tidaklah jejaR dari suatu hal yang
tiba-tiba dan kebetulan. Bahkan segala segi dan bahagiannya adalah menuju
kepada suatu tujuan. Dan tujuan itu menuju lagi kepada tujuan yang lebih

, tinggi, sehingga sampai kep~da ujung yang berdiri sendirinya dan Esa. Darima'
na tfmbulnya aturan yang sesempurna lni di dalam segala pecahan dan segi·
nya pun? Yang penuh dengan kebesaran dan kemuliaan? Yang ter-lihat dari
sudu,t yang mana jua pun kita memanda'ng? -Tidaklah mungkin bahwasanya
semuanya itu adalah keblftulan dernikian jalannya, Kalau kita hendak in~riga-
takan bahwa semuanya ini,terjadi dengan kebetulan,maka katakari,s~jalah
bahwa papan catatan Poliklet dan Zongkeris terjadi sendirinya .pula.;' '

Di zaman purbakala orang mengatakan bahwasanya anasir 'kejadiaQ
alam ini berasal daripada empat saja:yaitu api, angin, air, dan tanah. Kemudi-
an berangsurlah orang Retahui bahwa anasir itu bukanlah empat, tetapi lebih
bal.lyak'lagi, sampai 92 anasir, akhirnya sampai kepada atom, dengan elek-
tron, proton dan 'neutronnya. Masing·masjng membawa perangainya sendiri·
sendiri dan khasiatnya sendiri-sendiri. ~lau semuanya itu bersifat demikian
itu secara kebetul~n saja, tidaklah ilmu kimia akan menjadi ilmu yang se,tinggi

, itu. Mestilah semuanya itu diatur oleh pengaturYang Maha Besar. Karena pada,
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alrm 1i:111 n.nuur itu scnauuasa kc hh.i t.m kc sa tu.m .u ur.m. Y:lllf'. mcmuuukkun
kesa tuan pcngatur Yang aturannya hcrlaku lanpllllf' d an huk umnva aruu ke
kuasaannya udak dapat disanggah d.m t id ak hl\;1 ';ILih

Dia scnanuasa hadir , senantiasa mcn.mu. r.ihu dan "11,1\;1 l Iauy a kcbo
duhan msan jua yang rncnychabkan dia mgm hcnduk rnemcg.mg Allah dt'ng:1I1
iangannya atau rne mandang Allah deugan mutauva. :It:.JU pancaindra ke lima
nya. Dia adalah laksana matahari Jlla_ yang c;lh,tY:tnY:1 JII':lIld.lll~ ole h '.t:f',tia
Illata, tetapi matahari uu scndui tidak holch dihh.u denpll m:II:1 it u, karena
takut akan rusaknya.

La Place menerangkan ten tang gerak al.un .l.m raklsla k ckuatan peng
gcrak itu, untuk rnenolak syubhat yang ,.:n:lnll.l':1 JIlt·II1p:lfk.ln oleh or:ll1!;
yang scngaja rnenolak adanya Tuhan

"Ada pun kudrat pengatur itu. sudahlah di rumuk kau olch bcsarnya u-
lim scgala sesuatu yang ada itu , di dalarn kumpulan mutahun dan kckchalan
nya. ditunjukkan Juga olch ke tctapan per put.u.mnva. dan te ra tur nva gcr ak
ge riknya. dcngan undang-undang yang dapat tlit:limnk:1I1 dan ,;lllgat hiiak
sana. Ditcntukannya pula jangka percdaran bllll.ln~-hllltang nu se ke liling
matahari. Dcmikian juga bmtang-bintang pengiku: (satcht ) yan]; beredar pula
di keliling bintang-bintang besar itu: se muanya mvn ut u t pcr hn ungan te n cu tu
Sernuanya bcrlaku terus dan tetap. tidak hcruhah-ruhah. ke cuali kalau di
kehendaki oleh pengaturnya. Peraturan perjalanun cakr awala itu , yang ber san
dar kepada perhitungan hisab, tidaklah dapat diukur scsampai-sarnpainya
oleh akal manusia yang pcndek ini Perhit ungan itu tcrus. tctap Jan tcguh.
terkumpul di dalarnnya bertriliiun-trilliun rahasiu-rahasia lagi Sernuanya IlU

menambah yakin kita bahwa tidak ada yang tcrjadi dengan tiba-tiba Jan ke
hctulan dan alas kehendak dirinya scndir i. Scbanyak-banyak rahasia itu yang
didapat oleh manusia, hanyalah sekcdar mcncari bilangan satu di dalarn
bilangan ernpat trilliun.

Berapa yang empat trilliun itu, tuan?
"Ernpat" dan "trilliun", adalah suatu bilangan yang terkurnpul di dalarn

dua kalirnat, tetapi tidaklah dapat dihitung bcrapa banyaknya oleh seseorang
manusia, kecuali kalau rnanusia itu ber usia 50.000 tahun. dan rnenghitung
siang dan malam. Dan hendaklah di dalam satu de tik dapat dihitungnya 150_
Demikianlah yang "ernpat trilliun". menurut keterangan jcnderal Ahmad
'Izzat Pasya, ahli matematik dan hisab yang tcrkenaL

Herbert Spencer filosof Inggeris yang tcrkenal tidak percayanya
kepada suatu agama itu berkata, "Kita terpaksa rnesti mengakui juga, bahwa-

alC::.Il1dnn natuur itu senantiasa kelihatan kesatuan aturan, yang menunjukkan
kesatuan pengatur. Yang aturannya berlaku langsung dan hukumnya atau ke-
kuasaannya tidak dapat 4isanggah dan tidak bisa salah. '

Dia senantiasa hadir, senantiasa menang, tahu dan kuasa. Hanya keb~-
dohan insan jua yang menyebabkan dia ingin hendak memegang Allah dengan
tangannya atau memandang Allah dengan matanya, atau pancaindra kelima-
nya. Dia adalah laksana matahari jua, yang cahayanya dipandang oleh segala
mata, tetapi'matahari itu sendiri tidak boleh dilihat dengan mata itu, karena
takutakan rusaknya.·

La Place menerangkan tentaQg gerak alam dan rahasia kekuatan peng-
ger~k itu, untuk menolak syubhat yalilg senantiasa dilemparkan oleh orang
yang sengaja,menolak adanya Tuhan.

"Ada 'pun kudrat pengatur itu, sudaWah 9itunjukkan oleh besarnya ji-
rim segala sesuatu yang ada itu, ill dalam kumpulan matahari dan kekebalan-
oya, ditunjukkan juga oleh ketetapan perputarannya, dan teraturnya gerak
geriknya, dengan undang-undang yang, dapat difahamkan dan sangat bijak-
sana. Ditentukannya pula )angka peredaran bintal1g-bintang itu sekeliling
matahari. Demikian juga bintang-bintang pengikut (satelit) yang beredar pula
di keliling bintang-bintang besar itu; semuanya men~rut perhitungan tertentu.
Semuanya berlaku terus dan tetap, tidak berubah-rubah, kecuali kalau di-
kehendaki oleh pengaturnya. Peraturan perjalanan cakrawala itu, yang bersan-
dar kepada perhitungan hisab, tidaklah dapat diukur sesampai-sampainya
oleh akal manusia yang pendek ini. Perhitungan itu terus, tetap dan teguh,
terkumpul di dalamnya be,trilliun-trilliun rahasia-rahasia lagi. Semuanya itu
menambah yOOn kita bahwa tidak ada yang terjadi dengan tiba-tiba dan ke-
betulan dan at as kehendak dirinya sendiri. Sebanyak·banyak rahasia itu yang
didapat' oleh manusia, hanyalah sekedar mencari bilangan satu di dalam
bilangan empat trilliun.

" ~...t -':Berapa yang empat-trilliun itu, tuan? . . .
~';:,,""~i'.~.~~'Empat" dan "trilliun", adalah suatu bilangan yang terkumpul di dalam
.,: .;:·~·,:dua.:kalimat,tetapi tidaklah dapat dihitung berapa banyaknya oleh ~eseorang

" 'miinusia, kecuali kalau manusia itu berusia 50.000 t~hun, dan menghitung
./ . siang d,an malam. Dan hendaklah di d;llam satu detik dapat dihitungnya 150.

Demikianlah yang "empat trilliun'\, menurut keterangan jenderal Ahmad
'Izzat Pasya, ahIi in~tematik dan hisab yang terkenaI. ,

Herbert 'Spencer filosof Inggeris yang terkenal tidak percayanya
kepada suatu agama itu berkata, "Kita terpaksa mesti nie~gakui juga, bahwa·
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sanya scgala kcjadian ini adalah lamia huk t i daripada kudrat Yang Murlak dan
sa nga I ling}:i bunt dapat dicapai 1I1ch ukuran akal kitu. Dan agama-aguma itu
adaluh Y.lIlg mula-mula sckali rnenampung hakikat yang linggi 1Il1 dan mcng
ajarkan siapa Dia. Curua suja. uguma IIU pada mului rurunnya masih her cam
pur aduk dcngan ajaran yang beau balau."

Camile Falarnanon mcnulis dt dalam kitabnya "Allah dan Naiuur":
"Kalan kita berpindah dari lapangan yang nyata iru ke dalam lapangan ke
ruhamau. maka Allah IIU te luh mcrupa pada kita sebagai suatu roh Yang Ke
kal. yang maujud pada hakikat se tiap scsuatu, Dia bukanlah sultan yang
rncnghukurn dari alas langit. tcrapi adalah Dia aturan yang mcnyelirnuti scgala
yang nuujud. Dia bukanlah ber diam di dalam syurga yang pcnuh dengan
orang-orung yang saleh dan malaikat. te tapi seluruh lapangan yang tidak bcr
kepurusan ini pcnuhlah dengan dia. Dia ada dan tetap di dalarn noktah
nokrah di awang-awang dan seuap saat kctika pun tetap ada. Lebih jelas lagi,
dia adalah tcgak dcngan tcguhnya, tidak berkesudahan, lepas daripada ikatan
wakiu dan ruang, tidak bertingkar-lingkar dan tidak ber tali-tali. Perkataan ini
bukanlah terrnasuk keper cayaan metafisika yang diragui benarnya, bahkan dia
adalah akibat yang sudah sewajarnya daripada pernbandingan undang-undang
ilmupengetahuan yang te tap. sebagaimana nisbinya gerak dan qadirnnya
undang-undang, Sesungguhnya aturan yang umurn yang berlaku pada alam ini
dan bekas-bekas hikrnat yang masyhur pada seriap sesuatu, yang bcrtebaran
laksana nur di waktu Iajar dan cahaya syafak dalam bentuk yang urnurn ini,
aparah lagi kesatuan yang tajalli di dalam arujan perubahan yang tetap, sc
muanya itu menunjukkan bahwasanya kudrat Ketuhanan yang rnutlak, itulah
pemelihara tersernbunyi di dalam alam ini, Itulah aturan yang scbenarnya.
Itulah surnber telaga asli bagi sekalian undang-undang thabi'i yang ada, dalam
ben tuknya dan kenyataannya."

Falarnarion yang rncngucapkan perkataan ini bukanlah dia scorang
Yahudi atau seorang Nasrani, sebab dia telah menyatakan tidak rnerneluk
suatu agarna, dan dia pun tidak belajar agama Islam. Tetapi pcnyclidikan filsa
fatnya yang scterang itu, akhirnya menirnbulkan pengakuannya akan adanya
Tuhan Allah, karen a mengambil natijah daripada ilmu alam. Yang berpenda
pal seperti itu bukanlah dia saja, dan bukan Spencer saja, banyak lagi yang
lain. Fikiran bebas mencari undang-undang yang ada dalam alam ini. derni me
lihat sernpumanya aturan dalam setiap sesuat u, kerap kalilah mcnimbulkan
kepercayaan Pantheisme atau wihdatul wujud, yang mengakibatkan segala se
suatu yang ada itu adalah bahagian daripada Tuhan. Faham Pantheisme inilah

sanya segala kejadian ini adalah tanda bukti daripada kudrat Yang Mutlak dan
sangat tinggi buat dapa,t dicapai oleh ukuran akal kita. Dan agamrr-agama itu
adalah yang mula-mula sekali menampu,ng.hakikat yang ~inggi ini dan ryleng-
ajarkan siapa Dia. Cuma saj,L agama itu pad a mulai turunny,\ masih bercam-
pur aduk dengan ajaran yang kacaubalau."

Camite Falamarion mcnulis di dalam kitabnya "Allah dan Natuur":
"Kalau kita berpindah dari lapangan yang nyata ini ke dalam lapangan ke-
ruhanian, maka Allah ilu' telah merupa pada kita sebagai suatu roh Yang Ke-

, kal', yang maujud pad a hakik!lt setiap sesuatu. Dia bukanlah sultan yang'
meng!llikum dari atas langi!. tetapi adahih Dia aturan yang menyeHmuti segala

. I ~

yang maujud. Dia bukanlah berdiam di dalam syurga yang penuh dengan
orang-orang yang saleh dan malaikat, tetapi seluruhlapangan yang tidak ber-
keputusan ini penuhlah dengan dia.' Dia ada dan tetap <Ii dalam noktah-
noktah di awang'awang dan s~tiap saat ketika pun tetap ada. Lebih jelas lagi,
dia adalah tegak dengan teguhnya, tidak berkesudahan, lepa's daripada ikatan
waktu dan fwing, tidak berlingkar-lingkar dan tidak bertali-tali. Perkataan ini
bukanlah termasuk kepercayaan metafisika yang diragui benarnya, bahkan dia
adalah akibat yang sudah.sewajarnya daripada pembandingan undang-undang
ilm~pengetahuan yangtetap, sebagaimana nisbinya gerak dan qadimnya
uridang-un<iang. Sesungguhnya aturan y~ng umum yang berlaku pada alam ini
dan bekas-bekas hikmat yal1g masyhur pada se·tiap ,sesuatu, yang bertebaran
Jaksana nur di waktu fajar dan cahaya syaf~k dalam bentuk yang. umulp ini,
apatah lagi kesatuan yang tajalli <Ii dalam atu/an ~erubahan yang tetap, se-
muanya i~u m,enunjukkim bahwasanya kudrat Ketuhanan yang.mutlak, itulah
pemelihara ter~embunyi di dalam alam ini. Itulah aturan yang sebenarnya.
Itulah sU,mber telaga asH bagi sekalian undang-undang thabi'i yang ada, dalam
ben tukn ya dan kenya taanll ya. ,. I

Falamarion yang menguc'apkan perkataan ini buk;lOlah dia seorang
Yahudi atau seorang Nasrani, sebab'- dia telah menyatakan tidak memeluk
suatu agama, dan dia pun tidak belajar agama Islam. Tetapi penyelidikan filsa-
fatnya yang seterang itu, akhirnya menimbulkan pengakuannya akan adanya
Tuhan Allah, karen a mengambit mhijah daripada i.Irnu alam. Yang berpenda·
pat seperti itu bukanlah dia saja, dan bukan Spencer saja, banyak lagi yang
lain. Fikiran bebas mencari undang-undang yang ada dalam alam ini, de mi· me·
lihat sempurnanya aturan dalam setiap sesuatu, kerap kalilah menimbulkan
kepercayaan ~antheisrneatau wihdatul wujud, yang mengakibatkan segal a se-
suatu yang ada itu adalahbahagian daripada Tuhan. Faham Pantheisme inilah .. '
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yang menjadi intisari agama Hindu. Dan ini menyelusup pula masuk ke dalam
mistik (tusauf Islam) schingga payah menyisihkan tasauf daripada Panrheis
me "Yang mcnycmbah dengan yang discmbah adalah satu" Demikian dasar
kcpcrcayaan mercka. Niscaya tcrpclannng jauhlah orang yang berkepcrcayaan
dcmikian danpada plan yang scwajarnya. Apatah lagi setclah nyata bahwa zat
~all!! hahar u (hadits ) ini mcncr nna akan perobahan dan dahulunya tidak ada.
kcmudiannya ada dan aklur nya lcnyap

Kalau sckirannya pcndapat hasil pcncaharian dan renungan Iikir an dar i
pada filosof itu sudi mcmbandinguya dengan wahyu dalam Our-an, tentulah
d ia akan mcndapat pcnyclcsaian: yartu scgala hukti rnenunjukkan adanya
Tuhan itu adalah semata-mara bukti. dan bukanlah itu scbahagian daripada
Tuhan.

Sungguh pun sudah dcmikian iclasnya jalan untuk rnenirnbulkan pengo
akuan alas adanya Tuhan, narnun yang ingkar akan Dia ada Juga. Tetapi kalau
dicari-cari de ngan seksarna. nyatalah bahwa keingkaran itu hukanlah sesuatu
yang mernpynyai dasar , selain daripada kedangkalan. Buchner. seorang yang
dipandang schagai pemuka kaurn mutcrialis di abad kescmhilan belas her
kata. "Mudah saja mencari sebab timbulnya eakrawala di langit dan tersebar
gcraknya ke pada pokok-pokok yang tidak sulit dan perkara-perkara yang
mungkin saja. Tidak ada lagi ternpat buat percaya bahwa ada pula suatu rena
ga yang meneipta dan mempunyai ked irian."

Dan karanya pula. "Manusia ini adalah hasil dari benda. Dia tidak memo
punyai kelebihan dan kercruuan fikiran. sebagai yang dikhayal-khayalkan
oleh ahli-ahli ruhaniat itu."

Roh pun diingkarinya. Adanya yang disebut nyawa itu hanyalah karena
darah masih berjalan. Darah berhenti.nyawa pun berhenti. Fikiran pun adalah
hasil orak. Bertambah maju otak, ber tambah maju fikiran. Gerak otak bukan
lah dari luar dari kehcndak dan iradat kita. Kcccrdasan dan kehalusan perasa
an adalah bekas kerja urat-urat saraf belaka, sebagaimana makan-makan yang
kita rnakan, menirnbulkan keseharan pada darah. dan darah rnengalir dalarn
ural. dan perjalanan it u mcngatur pencernaan dan bernafas. Dalam satu maja
lah kaum materialis pernah dituhs. bahwasanya fikiran itu adalah hasil seeara
kimia daripada zat forrnik, dan berfikir itu adalah karena pengaruh fosfur.
Perangai-perangai baik. jujur , persahabatan, keberanian dan lain-lain sebagai
nya, sernuanya itu adalah gclornbang clektrisite t dari tubuh rnanusia.

Demikianlah caranya kaum materialis dan atheis hendak rnenurunkan
rnartabat kernanusiaan supaya rncnjadi alat jantera dan rnesin belaka dalam
hidup. Itulah setengah daripada dalil-dalil yang mereka kemukakan untuk

yang menjadi intisari agama Hindu. ~n ini menyeliisup pula masuk ke dalam
mistik (tasauf Islam) sehingga payah menyisihkan tasauf daripada Pantheis-,
me:' "Yang ,menyembah dengan yang'discmbah ada\ah satu". Demikian dasar
kepercayaan mereka, Niscaya terpelantingjauhlah orang yang berkepercayaan
demikian daripada jalan yang sewajarnya. Apatah lagi setelah nyata bahwa zat
yang baharu (hadits) ini menerima akan perobahan dan dahulunY,a tidak ada,
kemudiannya ada dan akhirnya lenyap, ,

Kalau sekirannya pendapat hasil pencaharian dan renungan fikiran'dari-
pada filosof itu sudi membandingnya deng~n wahyu dalam Qur-an, tentulah
dia akan mendapat penyelesaian; yaitu segala bukti menunjukkan adanya
Tuhan itu adalah semata-mata bukti, dan bukanlah itll sebahagian daripada
Tuhan.

. Sungguh pun sudah demikian jelasnya jalan untuk menimbulkan peng-
akuan at as adanya Tuhan, namun yang ingkar a~an pia,ada juga. Tetapi kalau
dicari-cari dengan seks:ima, nyatalah bahwa keingkaran itu bukanlah sesuatu
yang mempynyai dasar, seiain d~ripada kedangkalan. Buchner, seorang yang
dipandang sebagai pemuka kaum materialis ,di abad kesembilail belas ber-
kata, "Mudah saja mendlfi sebab timbulnya cakrawala di langit dan tersebar
geraknya kepada pokqk-pokok yang tidak sulit dan perkara-perkara yang
mungkin saja. Tidak ada lagi tempat buat percaya bahwa ada p~la suatu tena-
ga yang mencipta dan mempunyai 'kedirian."

Dan katanya pula, "Manusia ini adalah hasil dari bendll. Dia tidak mem-
punyai kelebihan 'da(l ket~ntuan fikiran, sebagai yang dikhayal-khayalkan
oleh ahli-ahli ruhaniat itu." ,

Roh pun diingk~rinya. Adanya yang \lisebut nyawa itu hanyalah ka~ena
darah masih berjalan: Darah berhenti,nyawa pun berhenti. Fikiran pun adalah
hasi.! otak. Bertambah maju otak, bertambah maju fikiran. Cera1$:otak bukan-
lah,daii luar dari kehendak dan iradat kita. Kecerdasan dan kehalusan perasa'-
an adalah bekas kerja urat-urat saraf belaka, sebagain'lana makan-makan yang
kita m\lkan, menimbulkan kesehatan pada darah, dan darah mengalir ,dalain
urat, dan perjalanan ito mengatur,pencernaan dan bimlafas. Dalam satu maja-
lah kaum materialis pernah ditulis, bahwasanya fikiran itu adalah hasil secara
kimia daripada zat formik, dan berfikir itu adalah karen a ,pengaruh fosfur.
Perangai-perangai baik,. jujur, , persahabatan, keberanian dan lain-lain sebagai"
nya, semuarwa itu adahih gelombang elektrisitet dari tubuh '~anusia. '
, .Demikianlah caranya kaum materialis dan ~atheis hendak menufUhkan
martabat 'kemanusiaan 'supaya menjadi alat jantera dan mesin belaka dalam
hidup. Itulah setengah daripada dalil-dalil yang mereka kemukakan untuk
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mengingkari sesuatu di luar kebendaan, Jan menolak sekcras-kerasnya apa
yang dinamai kcpercayaan atau kcimanan kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Jika dipelajari dalil-dalil yang rncrcka kcmukakan itu, lebihlah tidak
mernuaskan daripada dalil tentang mengakui ada. Dahl-dahl sernacam ini lebih
banyak mcnghernbuskan kcruguan daripada mulut yang mengatakannya sen
dir i, Seumparna darah yang sarna-sarna merah, yang mcngalir di tubuh kucing,
di tubuh babi dan di tubuli manusia, tidaklah mcreka dapat rncrnber ikan
jawab yang pasti mcngapa tidak sama khasiatnya.

Dalam pendirian seper ti ini, terlebih dahulu haruslah ditctapkan tidak
ada. Maka menuru I akal yang sehat, yang tidak ada mustahil menjadi ada.
dan yang tidak ada mustahil pula rnengadakan yang nyata ada.

Pokok fikiran yang sepcrti ini. adalah pokok fikiran yang sehat, baik
pada orang yang mengaku adanya Tuhan, ataupun orang yang tidak mcngaku
ada Tuhan.

Kalau pokok fikiran seperti ini ditolak orang. urtinya adalah dia me no
lak berfikir. Kalau berfikir itu scndiri yang tclah ditolak, maka sarnpai kcpada
akhirnya orang ini tidak dapat juga akan dapat dibawa musyawarat.

Orang yang berfikir bebas melanjutlah fikirannya itu kepada soal yang
kedua, yaitu: "Alarn ini nyata adanya". Maka sclarna di Junia ini masih ada
hukurn "sebab-akibat", maka rnustahillah alam terjadi dengan tidak ada
"sebab". Sebab dan akibat bertali-tali sampai ke pada sebab pertarna. Tidak
lain dan tidak bukan, sebab pertama itu ialah Tuhan.

Orang atheist musti mencari jawab lain, yang di luar dari hukum moran,
di luar dari hukum logika. Yaitu "sebab akibat yang lain sampai ke ujungnya
kita terima. Tetapi scbab pert am a tidak ada."

Mereka rnengakui bahwasanya hubungan lalulintas di kota Jakarta yang
selalu sibuk itu wajib diatur oleh polisi lalulintas, dengan jalan fikiran yang
sangat tenang, memakai skerna dan bagan yang dapat dipertanggungjawab
kan. Kalau tidak, niscaya terjadilah kekacauan. Mereka mcngakui adanya itu.
Tetapi mereka tidak mau mengakui adanya aturan yang lebih sempurna dari
pada itu dalam mengatur alam cakrawala ini. Bintang-bintang yang ber
rniliun-miliun di haiaman langit itu berjalan sendirinya. Kadang-kadang mere
ka setujui bahwa di dalam semuanya itu narnpak adanya aturan, tetapi mere
ka tidak mau mengakui adanya yang mcngatur. Semuanya itu - kata rnercka
teratur sendirinya. Padahal mereka pun mengakui juga bahwa zat asli daripada
segala yang ada ini, hanya satu belaka, yaitu benda.

Mereka tidak mengakui adanya roh atau nyawa. Hanya semata perge
rakan otak belaka. Baik. Sekarang timbul pertanyaan: Siapakah itu, yang

mengingkari sesuatu di luar kebendaan, (Ian menolaksekeras-kerasnYfl apa
yang'dinamai kepercayaan atau keimanan kepada Allah Yang Maha Kuasa.

, Jika dipeIajari dalil-dalil yang mereka kemukakan itu, lebihlah tidak'
memuaskan'daripada dalil ten tang mengakui ada. Dalil-dalil semaCaIn ini lebth
banyak menghembuskan keraguan daripada muiut yang mengatakannya sen-
diri. Seumpama darah yang sam'a-sama merah, yang mengalir di tubuh kucing,
<li tubuh babi dan di tubuh manusia, tidaklah mereka dapat memberikan

, jawab yang pasti m~ngapa tidak sarna khasiatnya. ' I '

Dalam pendirian seperti ini, terlebih dahulu haruslah ditetapkan tidak
ada. Maka menumt akal yang sehat, yang tidak ada ,mustahil menjadi ada,
dan yang tidak ada m~stahil pula meng\ldakan yang nyata ada.

Pokok fikiran yang seperti ini, adalah pokok fikiran yang seliat, baik
pada orang yang mengaku adanya Tuhan, ataupun orang yang tidak mengaku
ada Tuhan. . ,

Kalau pokok fikiran' seperti ini ditolak orang, artinya adalah dia meno-
l'lk berfikir. Kalau berfikir itu sendiri yang tela:h ditolak, maka sampai kepada
akhirf!ya orang ini tidak dapat jl:lga akan dapat dibawa musyawarat. ,

Orang yang berfikir bebas melanjutlah fikirannya itu kepada soal yang
kedua, yaitu: "Alam ini nyata adanya". Maka selama di dunia ini masih ada
hukum "sebab·akibat", maka 'mustahillah alam terjadi dengan tidak ada
"sebab". Sebab dan akibat bertali-tali sampai kepada sebabpertama. Tidak
lain dan tidak bukan, s~bab pertama itu ialah Tuhan.
, ,Orang atheist 'musti me~~ari jawab lain, yang di luar dari hukum fikiran,

" ", _ diJU!lf daii htiku'm'logika. Yaitu "sebab akibat yang lain sampai'ke ujungnya
• • --. ' ••••• 4. _.~ •••••• ~. • •.

kita terima. Tetapi sebab peitama tidak ada."
\ , Mereka' mengaku,i bahwas~nya hubungan lalulintas di kota Jakarta yang

selalu ·sibuk itu wajib diatur oleh polisi lalulintas, dengan jalan fikiran yang
sanganertang, memakai skema dan bagan yang dapat dipertanggungjawab·
}(;in, Kalau tidak, niscilya terjadilah kekacauan. Mereka mtmgilkui adanya itu.
Tetapi mereka tidak mau mengakui 'adanya aturan yang lebih sempurna dari-
pada itu dalam mengatur alam cakrawala ini. Bintang·bintang yang ber-
miliun·miliun di halaman langit itu berjalan sendirinya. Kadang-kadang mere-
ka setujui bahwa dl dalam semwinya itu nampak adanya aturan, tetapi mere-

, ka tid~kmau mengakui adanya.yang mengatur. Semuanya itu - k~ta mereka·
,. terat\l('-seildirinYll' Padahal mereka pun mengakui juga bahwa zat asli daripada

segala yang ada ini, hanya satu belaka, yaitu benda.
,Mere'ka: tidak mengakui adanya roh atau nyawa. Hanya semata perge-

r~kan otak belaka. Baik. Sekarang timb~l pertanyaan: Siapakah itlh yang
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Perkabaran ini tclah pcrnah tersiar rata, disiarkan oleh Reuter tempo
hari, dan tclah banyak kita mernbaca. Terasalah oleh kita benarnya apa yang
pernah dikatakan oleh Al-Ghazali, bahwasanya dituntut orang i1mu pada
mulanya hukan karena Allah. Tetapi ilrnu itu sendiri tidak mau, melainkan
menuju kepada Allah juga. Dan kagumlah kita melihat bagaimana akhir-akhir
nya manusia tunduk kepada kekuasaan besar itu, setclah ilmunya mendekat
kepada kesernpurnaan, Bukan sebagai kesombongan manusia di abad-abad
kedelapan belas dan sembilan belas dahulu, seketika mulai bangga karena

. rnendapat kcmajuan mesin. Lalu sengaja mengingkari adanya zat Yang Maha
Kuasa.

Yang lain hcrkata pula. "Tidak dapat diragui lagi bahwasanya rnernang
ada Yang Ada. Yang Maha Bcsar. Itulah yang dinamai oleh agama-agama
langit dengan Allah. Dialah yang menguasai tenaga atom dan lain-lain. terma
suk kenyataan-kenyataan dan undang-undang yang sangat mengagurnkan fi
kiran dalarn ujud ini."

3. Tuhan Ada

Bcberapa tahun yang tclah lalu di New York. majalah "Colliers" yang
tcrkenal itu pernah mcmin ta fikiran dari sarjana-sarjana atom dan sarjana ilmu
falak dan hiolog, dan ahli ilmu pasti Semua rnernbcrikan jawabannya bahwa-
sanyu mcrcka tclah mendapat dalil-dalil dan bukti yang banyak sekali, yang
menctapkan Adanya Yang Ada. Yang Maha besar , Yang Mengatur segala yang
ujud ini. Yang Maha besar itulah yang merneliharanya dengan inayat-Nya dan
rahrnat-Nya, dan dcngan pengctahuan-Nya yang tiada terbatas. Dr. Rine mern
bcrikan lagi hasil penyelidikan ilmu pcngetahuannya bahwasanya pada
tuhuh rnanusia rncmang ada roh, atau tubuh lain yang tidak terlihat.

Alh;1Sl1. hila diselidiki pcndirian orang atheis dan orang-orang yang
mgkar rt u , terdapatlah bahwa sandarannya senanuasa tidaklah fikiran yang
schar. Dia hanya diadakan Tuhan sebagai gejala daripada Iik iran-fikiran yang
tak heres. yang dijadikan ujian unruk mengasah otak orang yang percaya.

mcr asai bckas gcr ak otak itu? Dan siapa yang tidak merasai bekasnya itu?
Buchner dan pt'llglkutnya tcntu akan menjawab Aku, akulah yang mcrasai.
Kalan dia heudak te rus rncngiugkari adanya roh dan nyawa itu, dia tidak
k onsckwcn lagi. kalau dia tclah menjawah adauya aku Dan mereka hcrkata
lagi, tena!!a tidaklah terpisah duripada bcnda Maka timbul lagi per tanyaan
kita: DI manakah bc ndanya lena)!a yang mcnggc rukkan otak?

merasai beka,s gerak otak itu? Q.an siapa yang tidak merasai bekasnya itu?
Buchner dan pengikutnya tentu akan menjawab: Aku, akulah yang merasai.
Kalau' dia hendak terus mengingkari adanya roh dan nyawa itu, dia tidak
konsckwen lagi, ~Cllaudia telah inenjawab adapya aku. Dan mereka berkata
lagi, tenaga ·tidaklah terpisah daripada benda. Maka timbul lagi pertanyaan
kita: Di manakah bendanya tenaga yang menggerakkan otak? . I

Alhasil, bila diselidiki pendirian orang atheis dan oraIlg-orang yimg
ingkar itu, terdapatlah bahwa sandarannya senantiasa tidaklah fikiian yang
sehat. Dia hanya diadakan' Tuhan sebagai gejala daripada fikiran-fikiran yang
tak 'beres, yang dijadikan ujian untuk mengasah otak orang yang percaya.

,

3. Tuhan Ada
Beberapa tahun yang telah lalu di New York, majalah "Colliers" yang

terkenal itu pernah fI1e!TIintamdran dari sarjana-sarjana atom dan sarjana ilrriu
falak dan biolog, dan ah1i ilmu pasti. Semua memberikan jawabannya bahwa-
sanya m~reka telah mendapat daHl-datil dan buktiyang banyak sekali; y'ang
menetapk~ri Adanya Yang Ada, Yang Maha besar, Yang Mengatur segafa yang
ujad ini. Yang Maha besar itulah yarlg-memeliharanya dengaIi inayat-Nya dan
rahmat:Nya;dan dengan pengetahuan-Nya yang tiada, terbatas. Dr. Rine memo
berikan lagi hasil penyelidikan ilmu pengetahuannya bahwasanya pad a
tubuh manusia memang ada roh, atau tubuh.lain yang tidak terlihat.

Yang lain berkata puta, ~'Tidak dapat diragui lagi bahwasanya me'~ang
ada Yaqg Ada, Yang Maha Besar. Itulah yang dinamai oleh agama-agama
la,ngit dengan' Allah. Dialah yang menguasai tenaga atom dan lain-lain, terma-
suk kenyataan-kenyataan danundang,undang ya,ng sangatmengagurnkan fi~.
kiran dalam ujud ini." ,

Perkabaran ini telah pernah' tersiar rata, disiarkan oleh R~uter tempo
hari, 4an telah banyak kita membaca. Terasalah oleh kitabenarpya ~pa yang
pernah'dikatakan oleh AI-GhjlZaH, bahwasanya oi~untuf o~ang ilmu"pada
mulanya bukan karena Allah. Tetapi ilmu itu sendlri tidak ma~, .in~lainkan
menuju kepada Allah juga. Dan kagumlah kita melihat bagaim~Iia akhi'r-iikhir-
nya manusia tunduk kepada kekuasaan besar itu, setelah ilmunya mendekilC

,kepada kesempurnaan. Bukansebagai kesombongan ma~usill'di abaa~abad
kedelapan ,belas d,an sembilan belasdahulu, seketika mulai bangga karena

. mendapat kernajuan mesin. Lalu sengaja mengingkari adanya zat Yang Maha .
Kuasa.· ,.-
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Memang orang yang ingkar akan adanya Tuhan, adalah orang yang rugi,
karena kehilangan pegangan hidup. Kadang-kadang didabiknya dadanya, di
antaranya orang lain yang menyerukan kepercayaan. lalu dimusuhinya pula.
Dia mengangkat kepala ke atas. sampai akhirnya karena tersorong angkat. tcr
baliklah kepalanya itu ke bawah. lalu diinjaknya dengan kakinya. Sctclah itu
dia berkatai-katai sebagai orang dapat dernarn kura, mengeluarkan perka taan
yang tidak timbul dari manthik. Apabila pengaruh kaum komunis telah rna
suk ke dalam negeri kita ini, ada jugalah pemuda yang dimabuknya. Maka

"Allah-lah yang meniadikan segala sesuatu, dan Dia atas segala sesuatu
menjadi Wakil. Bagi-Nyalah kendali seluruh langit dan bumi, dan orang yang
kafir dengan ayat-ayat Allah. merekalah yang merugi." (Az-Zumar. S. 39 :
62 - 63).

Orang ada yang mengatakan bahwasanya pendapat tentang tenaga atom
itu adalah suatu revolusi besar dalam lapangan ilrnu pcngctahuan. Memang,
suatu revolusi bcsar dalam ilmu pengetahuan. Rupanya dalam lauhar
Tunggal yang pada hakikatnya bukan tunggal itu tersimpanlah tenaga dan ke
kuatan yang ajaib. Mulanya samar saja fikiran ten tang kekuatan itu. Akhirnya
akan rnenjadi sebagai sesuatu axiorna (dua kali dua, sarna dengan ernpat).
Maka timbullah pertanyaan lain: Mengapa jadi begitu? Adakah agaknya yang
menguasainya? Yang membcrikan tenaga itu kcpadanya? Maka tirnbullah
jawab: Ada.

Maka bcrtemulah apa yang pcrnah dikatakan oleh Al-Kindi, ahli filsafat
Islam, "Ujung terakhir daripada ilmupengctahuan adalah pcrmulaan dari
kepercayaan" .

Seperti ikan rnasuk ke dalam lukah yang tertahan, karcna tidak ada
pintu yang lain lagi, manusia yang telah sadar itu rnasuk ke dalam agama.

Kadang-kadang tirnbullah cemas dalam hati sarjana itu, dcmi rnengcta
hui adanya tenaga pada atom itu. Bagaimana dahsyatnya tenaga itu. Terba
yanglah kcmusnahan alam jika atom itu tidak ada yang menjaganya dan
mcmberinya 'inayat. Sedang dunia ini telah berrniliun tahun adanya.

Kadang-k\ldang timbullah cemas dalam hah sarjana itu, demi. mengeta-
hui adanya tenaga pada 'atom itu. Bagaimana dahsyatnya tenaga itu. Terba-
yanglah kemusnahan alam jika atom i\u tidak ada yang.' menjaganya dan
memQerinya 'inayat. Sedang, dunia ini telah bermiliun tahun adanya.

Orang ada yang mengatakan ba~wasanya pendapat tentang tenaga atom
itu adalah suatu revolusi besar dalam lapangan ilmu pengetahuan. Memang,
suatu revolusi besar dalam ilmu pengetahuan. Rupanya dalam Jauhar-
Tunggal yang pada hakikatnya bukan tunggal itu tersimpanlah tenaga dan ke-

\

kuatan yang ajaip. Mulanya samar saja fikiran ten tang kekuatan itu, Akhirnya
akan menjadi sebagai sesuatu axioma (dua kali dua, sarna dengan empat)~
Maka timbullah pertanyaan lain: Mengapa jadi begitu? Adakah agaknya yang
menguasainya? Yang memberikan tenaga itu kepadariya? Maka timbullah
jawab: Ada. . .

Maka bertemulah apa yang p'ernah dikatakan oleh Al-Kindi, ahli filsafat
Islam, "Uj!lng tera~hir daripada ilmupengetahuan' adalah permulaan da~i
~epercayaan" .

Seperti ikan masukvke dalam lukah yang tertahan, karen a tidak ada
pintu yang lain lagi, manusia yang telah sad,ar it~ masuk ke dalam agarna.

. , .' ,~('_~t\DU;6.J'.~ f-"-{ "~1\;:'/"'/}""~"&'/"\"'~/~ _/ " _ /':J~~~~.J~'?~
~ 'I.' ./,.,~\--:',.......I)'~I!t~•. ! <' '/-:{("<,,,-1/,- "~"/

",,('.,\'(/)0. (JJ..eVJ.~~-' L~\9~~lJ~~~~~j ) ~

. "Allah-lah yang menjadikan segala sesuat/l., dan Dia, atas segala sesuatu
menjadi Wakil. Bagi-Nya1ah ken,dali seluruh langit dan bumi, dan orang yang
kafir dengan ayat-ayat Allah, merekalah yang merugi." (Az-Zumar, §. 39 :
62 - 63).

Memang orang yang ingkar akan adanyaTuhan, adalah Qrang yang rugi,
karena ~ehilan~~n pegangan hidup. Kadang-kadang didabiknya dadanya, di
antara:nya orang lain yang menyerukan kepercayaan, lalu dimusuhinya,pula.

, Dia mengangkat kepaIa ke.atas, sampai akhirnya karena ters~rong angkat, ter-
balikhih kepalanya itu kebawah, lalu diinjaknya dengaq kakinya: Setebh itu
dia berkatai-katai sebagai orang clapat demam kura, mengeluarkan perkataan
yang tidak. timbul dari manthik. Apabila pengaruh bum ,komunis telah ma-
suk ke dah~m negeri kita ini, ada jugalah p~muda yang dimabuknya. Maka
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Dan kita ndaklah mengenal akan hidup, kudratnya, iradatnya itu, me
lainkan karena dia menjahit dan karena dia bergerak. Maka kalau kita melihat
kepada sekalian yang ada dalam alam ini, tidaklah kita kenai dengan dia akan
sifatnya. Maka tidaklah ada selain satu dalil, yaitu bekas perbuatannya dengan
tangannya. Maka nyatalah ujudnya dan jelaslah adanya.

Kita kalakan bahwa Allah adalah yang paling nyata dan jclas, karena
ada suatu pengertian yang lidak lekas engkau fahamkan kalau tidak dcngan
pcrumpamaan. Yaitu apabila kita mclihat scorang manusia menjahit pakaian,
maka kcsan pertama yang paling nyata kita lihat, ialah bahwa orang itu hid up.
Maka hidupnya. ilmunya, kcsanggupannya, iradal kcmauannya menjahit, le
bih jelas bagi kita daripada sekalian sifatnya yang lain. yang lahir atau yang
batin. Sebab sifalnya yang batin, sebagai syahwatnya, marah-rnurkanya.
perangainya, keseharannya dan sakitnya, semuanya itu belurnlah dapat kita
kctahui. Dan setengah dari sifatnya yang lahir pun belum pula kita ketahui,
dan setengahnya lagi kita ragui, seumpama berapa tinggi badannya, bagaimana
sebenarnya warna kulnnya, dan lain-lain. Adapun hidupnya, kudrat kesang
gupannya. iradat-kemauannya, ilmunya. dan keadaan bahwa dia adalah ter
masuk hewan Juga. semuanya itu je las belaka bagi kita, meskipun tidak kita
lihat dengan mara bagaimana hidupnya. kudratnya dan iradatnya itu. Sifat·
sifat itu cepat diketahui, padahal dia bukanlah didapat dengan pancaindra
yang lima.

Tidak percaya, atau ingkar ini, bukanlah rupanya soal yang baru seka
rang saja. latkala Imam Chuah rnasih hidup, banyak juga terdapat yang ti
dak percaya itu, sehingga ill dalarn kitabnya "Ihya Ulum id-Din" pcrnah be
liau katakan demikian: "Ketahuilah olehmu bahwasanya ujud yang paling
nyata, Jan yang paling jelas ialah Allah Ta'ala itu sendiri. Ini menyebabkan
bahwa mengctahui akan Allah menjaJilah pokuk pangkal segala penge tahuan
Jan yang paling dahulu masuk kc dalarn faham kita. Dialah yang paling rnu
Jah pada aka). Padahal engkau mernandang sebahknya. Mengapa jadi derniki
an? ini menghendaki keterangan,

Mengapa tiduk percaya?

keluarlah tuduhan mcreka, mengatakan bahwa orang yang rnasih percaya ada
Tuhan, adalah kaum rcaksioncr. Dan yang masih beragama aJalah kaum feo
dal. sedang mereka sendiri adalah yang bebas. Sebab mercka pun tclah bebas
daripada Iikiran mcrcka sendiri.

keluarlah tudul(an mereka,. menga-takan bahwa orang yang masih percaya ada. ,

Tuhan, adalah kaum reaksioner. Dan yang m'asih beragama adalah kaum feo-
dal; sedang mereka sendiri adalah yang bebas. Sebab m~reka pun telah bebas
daripada fikiran mereka sendiri.

Mengapa tidak percaya?

Tidak percaya, atau ingkar ini, bukanlah rupanya soal yang baru seka-
rang saja'. Tatkala Imam Ghazali masih hidup, banyak juga terdapat yang ti·
dak percaya itu, sehingga di dalam kitabnya "Ihya Ulum id-Din" pernah be~
liau katakan demikian: "Ketahuilah olehmubahwasanya ujud yang paling
nyata, dan yang paling jelas ialah Allah Ta'ala itu·sendiri. Ini menyebabkan
bahwa mengetahui akan Allah menjadilah pokok pangkal segala pengetahuan -
dan yang paling dahulu masuk ke dalam faham kita. Dialah yang paling mu-
dah Pilda aka\. Padahal engkau memandang sebaliknya. Mengap'a jadi demiki·
an? ini menghendaki keterangan.

, Kita katakan bahwa Allah adalah yang paling nyata dan jelas, karena
ada suatu pengertian yang tidak lekas ~ngkau fahamkan kala';! tidak dengan
perumpamaan. Yaitu apabila kita melihat se<;>rangmanusia menjahit~pakaian,
maka kesan pertama yang paling nyata kita lihat, ialah bahwa orang itu hidup.
Maka. hidupnya, ilmunya, kesanggupannya, iradat kemauannya menjahU, Ie'·
bih jelas bagi kita daripada sekalian' sifatnya yang lain, yang lahir atau yang
batin. Sebab sifatnya yang batin, sebagai syahwatnya, marah·murkanya,
perangainya, kesehatannya dan sakitnya, semu~nya itu beiuriUah dapat kita
)<.etahui. Dan ~tengah dari sifatnya yang lahir pun belum pula kita ketahui,
dan setengahnya lagi kita ragui; seumpama berapa tinggi badannya, bal\aimana
sebenarnya warna kulitnya, dan lain-lain. Adapun hidupnya, kudrat kesang-
gupannya, {radat·kemauannya, ilmunya, dan keadaan bahwil dia adalah ter-
masuk hewan juga, semuanya itu jelas belaka bagi kita, meskipun tidak kita
lihat dengan mata bagaiI:nana hidupnya, kudratnya dan iradatnya itu. Sifat-
sifat itu oepat diketahui, padahal dia bukanlah didapat dengan pancaindra

'yang lima. .

Dan kita tidaklah mengenal akan hidup, kudratnya, iradatnya itu, me-
lainkan kar.enadia menjahit dan karena dia b~rgerak. Maka·kalau kita melihat
kepada sekalian yang ada dalam alam ini; tidaklah kita kenai dengan dia akan
sifa~nya. Maka tidaklah ada selain satu dalil, yaitu bekas perbuatannya dengan
tangannya. Maka llyatalah ujudnya dan jelaslah adanya.
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Maka ujud Allah Ta'ala dan kudrat-Nya dan ilrnu-Nya dan seluruh sifat
Nya, dapatlah disaksikan dengan dlaruri (pasti) oleh segala yang kita saksikan
dan kita perdapat dengan segcnap indra kita,lahir dan balin.

Batu, pasir. tumbuh-tumhuhan. kayu-kayuan, langit dan bumi dan
bin tang-bin tang, daratan dan lautan, jauhar dan 'aradl, semuanya mcnjadi
saksi alas ujud Allah Ta'ala, Bahkan saksi yang pertarna adanya Allah Ta'ala
adalah diri dan tubuh kit a sendiri dan sifat-sif'at kita, putar baliknya hati kita,
dan sekalian laku langkah kita, gerak dan diarn kita. Dan yang paling nyara
dari kedirian kita itu ialah nafs kita sendiri kernudian itu pancaindr a yang
lima. Kernudian itu hasil pcndapat kita dcngan aka I dan tinjauan. Dan tiap
sebuah daripada alat pencapai ini adalah mempunyai satu capaian, satu kesak
sian dan satu dalil. Dan sekalian apa yang ada dalam alarn adalah menjadi
saksi-saksi yang bercakap, dan da1i1 yang nyata atas adanya yang mcnjadikan
nya, yang mengaturnya, yang rnenyusun dan menggerakkannya. Dia sernua
nya rnenjadi dahl bahwa Dia itu berilrnu, berk udrat, bijaksana dan berhikrnat
tinggi. Demikian juga scluruh yang maujud yang masih j uga dapat dicapai oleh
tinjauan akal, sernuanya saksi alas ada-Nya.·

Maka kalau hidupnya seorang penulis (atau tukangjahit) itu nyata bagi
kita dan saksi atas nyatanya itu hanya satu saja, yaitu apa yang kita rasakan
melihat gerak tangannya, mengapa maka tidak nyata je las bagi kita sesuatu
yang tidak bcrupa dengan sesuatu di dalarn ujud ini. baik di dalarn batin diri
kita atau di luarnya. melainkan dia-Nya menjadi saksi atas ada-Nyu? Menjadi
saksi alas kebesaran dan kemuliaannya. Scdangkan scluruh zarrah pada kita
ini, rnenyerukan bahwa dia terjadi bukanlah scndirinya, dan dia bergerak bu
kanlah atas kehendaknya. Dan dia berkehendak kepada yang menjadikan dan
menggerakkan. Menyaksikan at as yang demikian itu, susunan tubuh kita sen
diri, susunan tulang dan daging kita dan urat-urat kita dan turnbuhnya rarnbut
kita, dan beraneka warna persendian kita dan seluruh bahagian daripada tu
buh kita yang lahir dan yang batin. Kita tahu bahwasanya semuanya itu tidak
lah tersusun dengan kemauan kita sen diri, sebagaimana tangan orang yang
menulis itupun tidaklah bergerak atas kehendaknya sendiri. Tetapi oleh ka
rena tidak ada lagi yang ketinggalan di dalam ujud ini scsuatu yang dapat dica
pai akal dan dijangkau pancaindra, yang dapat pula diakali, yang nyata di ha
dapan mata atau yang tersernbunyi; sernuanya itu menjadi saksi dan pcngenal
atas kebenaran dan kenyataan Allah Ta 'ala, maka dahsyatlah bagi aka I buat
mendapatnya.

Yang menyebabkan kedahsyatan mernahamkannya itu adalah dua mao
cam. Macam yang pertama susah memahamkannya karena sangat tersembunyi

Maka uj'ud Allah Ta'ala dan kudrat-Nya dan ilrnu-Nya dan selur\lh sifat-
Nya, dapatlah disaksikan dengan dlaruri (pasti) oleh segala yang kita saksikan
dan kita perdapat dengan segenap indra kita, lahir dan baiin. '

Batu, pasir,' tumbuh-tumbuhan, kayu-kayuan, langit dan .bumi dan
bint~ng·bintang, daratan dan lautan, jauhar dan 'aradl, semua~ya menjadi .
saksi atas ujud Allah Ta'ala. Bahkan saksi yang pertama adanya Allah Ta'ala
adillah diri dan tubuh kita serrdiri dan"sifat-sifat kita, putar baliknya hati kita,
dan sekalian laku langkah kita, gerak dan diam kita. Dan yang paling ny~ta
dari ked irian kitli itu ialah nafs kita, sendiri kemudian itu pancaindra yang
lima. Kemli~ian itu nasi! pendapat kita dengan akal dan tinjauan. Dan tiap
sebuah .daripada alat pencapai ini adalah mempunyai satu c~paian, satu kesak-

_.sian dan satu dalil. Dan .sekalian apa yang ada dalam alam adalah menjadi
saksi-saksi yang bercakap, dan'dalil yang nyata atas adanya yang menjadikan-
nya, yang mengaturnya , yang menyusi.ln dan menggerakkannya. Dia semua-
nya 'menjadi d~lil bahwa Dia itu berilmu, berkudrat, bijaksana dan berhikmat
tinggi. Demikianjuga seluruh yang maujud yang masihjuga dapat dicapai oleh
tinjauan akal, sernuanya saksi atas ada-Nya."

Maka kalau hidupnya seorang penulis (atau tukangjahit) itu nyata bagi
kita dan saksi atas nyatanya itu hanya satu saja, yaitu apa yang kita rasakan
melihat gerak tangannya,"mengapa maka tidak nyatil jelas bagi kita sesuatu
yang tidak berupa dengan sesuatu di dalam ujud ini, baik di dalam batin did
kita atau dI luamya, melainkan dia-Nya menjadi~saksi atas ada-Nya? Menjadi
'saksi ataskebesaran dan kemuliaannya. Sedangkan seluruh zarrah pada kita
ini, menyerukan bahwa dia teIjadi bukanlah sendirinya, dan dia bergerak bu-
kanlah atas kehendaknya: Dan dia berkehendak kepada yang menjadikan dan
menggerakkan. Menyaksikan atas yang demikian itu, susunan tubuh kita sen-

• . I

diri, susunan tula';lg dan daging kita dah urat-urat kita dan tumbuhnya rambut
kita, dim beraneka wama persendian kita dan seluruh baha'gian daripada tu-
buh kita yang lahir dan yang batin. Kita tahu bahwasanya semuanya it.u tidak·
lah tersusun dengan kemauan kita sendiri, sebagaimana tangan orang yang
menulis itupun tidaklah bergerak atas kehendaknya'sendiri. Tetapi oleh ka-
rena tidak ada lagi yang ketinggalan di dillam ujud ini sesuatu yaqg dapat dica:
pai akal dan dijangkau pancaindra, yang dapai pula diakali, yang nyata di ha-
dapan mata atau yang tersembunyi; semuanya itu menjadi saksi dan pengen~l
atas kebenaran dan kenyataan Allah Ta'ala, maka dahsyatlah bagi ,akal buat
mendapatnya. .

Y:artg menyebabkan kedahsyatan memahamkarulya itu adalah dua rna·
cam. Macam yang pertama susah memahamkannya karena sangat tersembunyi
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Cobalah lihat lawa-lawa (kalong). Lawa-lawa itu hanya dapat melihat di
waktu malarn saja. Adapun di siang hari rabun matanya. Dia rabun siang hari,
bukanlah oleh karena siang itu terscmbunyi atau tertutup, bahkan sangatlah
jelasnya siang, sehingga karcna sangat jelasnya tidaklah dapat ditantang oleh
penglihatan mala lawa-lawa, karena lernah dan dha'if penglihatannya itu.
Lawa-lawa tidak dapat melihat cahaya matahari kctika terbit, bahkan silau
penglihatannya karen a keras cahaya itu. Itulah sebab lawa-lawa rabun diwak
tu siang. Barulah lawa-lawa dapat rnelihat apabila cahaya itu telah murarn dan
telah bercarnpur di an tara siang dengan gelap. Laksana penglihatan lawa-lawa
itulah kiranya akal kita ini. Dia lemah dan dha'if tiada tahan. Padahal sinar
keindahan hadrat Rubuhiyah (ketuhanan), sangatlah gemilang cahayanya,
kilau kemilau. Segala sesuatu diliputi dan dikandung oleh cahaya itu, tiada
yang tersembunyi lagi. Tidak ada sesuatu yang tcrlepas daripada sinar cahaya
kctuhanan itu, walau zarrah bagairnana kecil sekalipun, di dalam malakut
langit dan bumi. Maka karcna sangat nyatanya itulah yang menyebabkan ter
sernbunyinya bagi penglihatan kita yang dha'if ini. Amat sucilah Dia. Tuhan
kita. Tuhan yang karena sangat sinar cahaya nur-Nya, tersembunyilah Dia
daripada pengiihatan dan pemandangan, karena sangat nyatanya.

langanlah heran jika Dia tersembunyi karena sangat nyata-Nya. Sesuatu
yang lain pada urnurnnya dapat diketahui adanya, karena dibandingkan deng
an lawannya. Yang ujudnya mcliputi sukarlah memperdapatnya. Dua barang
yang berbeda, baru diketahui perbedaan itu setelah menilik perbandingannya
dari dekat. Dua hal yang bersarnaan dalilnya dalam satu bentuk saja, sulitlah
mcmperbedakannya. Seumpama, cahaya matahari yang rnemancar ke atas
bumi ini. Kita tahu bahwasanya cahaya matahari datang ke bnrni adalah suatu
sifat terang yang mendatang. Cahaya itu tentu hilang, kalau matahari telah
ghurub. Maka kalau matahari itu selalu saja mernancarkan sinar ke alas bumi,
tidak sekali juga terbenam, tentu kita akan menyangka bahwa barang yang
kita lihat tidak ada tubuhnya, yang ada hanya warnanya saja; hiram, putih
dan sebagainya. Oleh sebab itu maka cahaya terang, tidaklah akan dapat
kita ketahui, kalau tidak dapat kita membandingkan dengan adanya gelap.
Dan baru kita dapat mengenal cahaya atau sinar ialah setelah matahari terbe
nam dan segal a sesuatu menjadi gclap. Waktu itulah baru dapat kita ketahui
keadaan tubuh-tubuh yang kita lihat tadi, bahwa tadi dia ditimpa sinar, yaitu

atau sangat jauh letaknya, Mencari rnisal perkara-pcrkara yang semacarn ini
tidaklah sulit. Macam yang kcdua, dia rnenjadi sangat sulit karena sangat jelas
nya.

atau sangat jauh letaknYa. Mencari misal perkara-perkara yang semacam ini
tidaklah sulit. Macam yang kedua, dia ~enjadi sangat sulit, karena sangat jelas-
nya.

Cobalah lihat lawa-Iawa (kalong). Lawa-lawa itu hanya dapat melihat di-
waktu malam. saja. Adapun di sianghari rabun matanya. Oia rabun siang hari,
bukanlah oleh karena siang itu, tersembunyi ~tau t~rtutup, bahkan sangatlah
jel~snya siang, sehingga karena sangat jelasnya tidaklah dapaFditantang bleh
penglihatan mata lawa-lawa, karena lemah dan dha'if penglihatannya itu._
Lawa-Iawa tidak dapat melihat cahaya matahari ketikaterbit, bahkan silau
penglihatannya karena keras cahaya itu. Itulah sehab lawa-Iawa rabun diwak-
tu siang. Barulah lawa-Iawa dapat melihat apabila cahaya itu telah muram dan
telah bercampur di an tara siang dengan gelap. Laksana penglihatan lawa-Iawa'
itulah kiranya akal kita inL Dia lemah dan dha'if tiada tahan. Padahal sinar
keindahan had rat Rububiyah (ketuhanan), sangatlah gemilang cahayanya,
kilau kernilau. Segala sesuatu diliputi dan dikandung oleh cahaya itu, tiada
yang tersembunyi lagi. Tidak ada sesuatu yang terlepas daripada sinar cahaya
ketuhanan itu,· walau zarrah bagaimana kecilsekalipun, di dalam malakut
langit dan burni. Maka karena sangat nyatanya itulah yang menyebabkan ter-
sembunyinya bagi penglihatan kita yang dha:'if ini. Ama't sucilah Oia. Tuhan
kita. Tuhan yang karena sangat sinar cahaya nur-Nya, ter~einbunyilah Oia
daripada pe,nglihatan dan pemandangan, karena sangat rlyatanya.

Janganlah heran jika Dia tersembunyi karen;! sangat nyata-Nya. Sesuatu
yang lain pada umurnnya dapat diketahui adanya,karena (Hb~ndingkan deng'
an lawannya. Yang ujudnya meliputi sukarlah memperdapatnya. Dua barang
yang berbeda, bam diketahui perbedaan itu setelah mcmilik perbandingannya
dari dekat. Dua hal yang bersamaan dalilnya dalam satu bentuk saja, sulitlah
memperbedakannya. Seumpama, cahaya matahari yang memancar ke .atas
burni ini. Kita tahu bahwasanya cahaya matahari datang ke bumi-adalah suatu
sifat terartg yang mendatang. Cahaya itu tentu hilang, kalau matahari telah
ghurub. Maka kalau matahari itu selalu saja memancarkan sinar ke atas burni, ..
tidak sekali juga terbenam, tentu kita akan menyangka b3hwa barang yang
kita lihat tidak ada tubuhnya, yang ada hanya warnanya saja; hitam, putih
dansebagainya. Qleh sebab itu maka cahaya terang, tidaklah akan dapat
kita ketahui, kalau tidak dapat kita memban,dingkan dengan adanya gelap.
Dan bam kita dapat mengenal cahaya atau sinar ialah setelah matahari terbe-
nam dan segala sesuatu menjadi gelap. Waktu itulah baru dapat kita ketahui
keadaan tubuh·tubuh yang kita 'lihat tadi,bahwa' tad! dia ditirnpa sinar, yaitu
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Dalam pengajian "Sifat dua puluh" kata "Dialah yang dahulu" (Huwa'l
Awwalu) ini ditukar dengan kalirnat "Al-Qidarn", diartikan "dahulu tidak
berpernulaan. "

Tidak ada perrnulaannya, tidak dapat digambarkan oleh akal yang
waras bahwa ada pula yang dahulu daripadanya. Selama telah berjalan fikiran
kita, bahwa Dia yang rnenjadikan segala sesuatu, rnaka segala sesuatu itu mesti
kemudian daripada Allah.

4. Dialah yang Dahulu

suatu sifat, yang hilang sifat itu kalau rnatahari telah hilang.
Beguulah, cahaya yang terang bcnderang itu, yang dapat di capai deng

an pancaindra. baru kita ke tahui kenyataannya setclah tcrang itu tidak ada
lagi. Dalam hal ini terdapatlah kenyataan sesuatu, setelah kita dapat rnernban
dingkannya dengan lawannya. Cobalah perhatikan, bagaimanakah kita akan
dapat mcnggambarkan scsuatu yang belurn terang. meskipun dia ada pada
dirinya. kalau kita tidak dapat mernbanding dengan lawannya. Maka Tuhan
Allah. adalah yang paling nyata. Dengan sebab Dia, scgala sesuatu pun meuja
di nyata. Mendapat Tuhan tidaklah dengan hilangnya. Kalau Dia tidak ada
(adam), atau Dia gaib (hilang), atau berubah, niscaya hancur leburlah selu
ruh langit dan burni, porak poranda seluruh kckuasaan yang menating alam
ini dan malakut seluruhnya.

Dan dengan dernikian dapatlah diketahui pcrbedaan di antara kcdua
perkara sebagai kita sebutkan tadi.

Jikalau suatu perkara rnaujud dengan sendirinya, dan suatu perkara lagi
maujud tersebab yang lain, niscaya dapatlah diperbedakan di antara kcdua
nya ketika mencari dalil. Narnun dalil adanya Allah adalah urnum pada tiap
sesuatu dan dalarn bentuk yang satu. Ujud Allah tetap di dalam segala kcada
an. Mustahil terdapat dalil adanya Allah, karena Allah tidak ada lagi. Lantaran
itu maka tidaklah heran, jika sangat nyatanya itulah yang mcnyebabkan ter
sernbunyi pada penglihatan kita yang silau ini. ltulah sebabnya maka terka
dang faham kita terlalu pendek untuk menjangkaunya."

Diringkaskan dari keterangan Al-Ghazali.

suatu sifat"yang hilang sifat itu kalau matahari telah hilang. '
Begitulah, cahaya yang terang benderang itu, yang dapat di capai deng-

an pancaindra, baru kita ketahui kenyataannya setelah terang itu tidak ada
lagi. Dalamhal ini terdapatlah ~enyataan sesuatu, setelah kita dapat memban-
dingkannya dengan la'wannya, Cabalan perhatikan, bagaimanakah kita akan
dapat menggambarkan sesuatu yang belum terang, meskipun dia ada pada

\ dirinya, kalau kita tidak dapat membanding dengan lawannya. Mllka Tuhan
Allah, adalah yang paling nyata. Dengan sebab Dia, segala sesuatu pun menja-
di nyata. Menda'pat Tuhan tMaklah denganhilangnya. Kalau Dia tidak ada
(adam), at'au Dia gaib (hilang), atau berubah, niscaya hancur leburlah selu-
ruh langit dan bumi, parak paniIida seluruh kekuasaan yang menating alam
ini dan malakut seluruhnya, . .

Dan dengan demi~an dapatlah diketahui perbedaan di antara 'kedua
perkara sebagai kita sebutkan tadi.

Jikalau suatu perkara'maujud dengan sendirinya, dan suatu perkara lagi
maujud tersebab yang lain, niscaya dapatlah diperbedakan di antara kedua-'
nya ketika mencari dlllii. Namun dalil adanya Allah adalah I;Imum pada ~iap
sesuatu dan dalam bentuk yang satu. Ujud Allah tetap di dalam segala keada-
an: Mustahilterdapat dalil adanya Allah, karena Allah tid~k ada lagi. Lantaran
itu maka tidaklah heran, jika sangat nyatanYll- itulah yang menyebabkan ter-
·sembunyi 'pada penglihatan kita yang sHau ini. Itul~h sebabnya maka terka-
dang faham kita terlalu pendek untuk menjaI).gkaunya."

Diringkaskan dari keterangan Al-Ghazali.

4. Dialah yang Dahulu

Dalam pengajian '~Sifat dua puluh" kata "Dialah yang dahulu" (Huwa'l-
Awwalu) ini ditu'kar dengan kalimat "Al-Qidam", diartikan "dahulu tidak
berpemulaan. '.' . .!

Tidak ada permulaannya, tidakdapat digambarkan aleh akal yang
,'waras ,bahwa' ada pula yang dahulu daripadanya. Selama telah beIjalan fikiran

kita, bahwa Dia yang menjadikan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu mesti
kemudian daripada Allah.
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Sejarah kemanusiaan dan manusianya sekali, sejarah alarn, sejarah hidup
yang meratai bumi, sejarah ada padahal dahulunya tidak ada, bukanlah perka-

,. t,/'\ . (\......, t' ./ / "-::J'/
• ~:J~ ~-;;~ ~~'i\;r~\

"Kelemahan kita akan memperdapat kesimpulan itu, itulah dia kesimpulan:"

Yang akan menyesatkan jalan berfikir kita, ialah apabila ketuhanan
kita ukur dengan akal kita yang pendek dan hidup kita yang singkat ini. Kita
dahulu belum lahir , kemudian kita pun lahir. Lalu di sangka Allah berpangkal.
Ujud hidup kita ini memang berpangkal. Kita merasai itu dan yakin akan hal
itu. Bagi kita sendiri, di luar itu adalah mustahil. Tetapi ujud Ilahi, serupa itu
lah Dia: tidak berpermulaan. Kalau dia berpermulaan serupalah Dia dengan
kita , dan itu pulalah yang mustahil bagi Allah.

Kadang-kadang berdebar-debar dada kita. Karena akal ini hendak rnene
rawang juga. dan fikiran hendak rnasuk ke dalarn daerah yang tidak-tidak ,
yang mustahil dapat dicapainya. Lalu timbul tanya. apakah lagi yang di atas
Allah itu, kosongkah, bilakah. Dan bagaimana rupanya kosong itu. Jadi Allah
Ta'ala itu ada saja terus ..... terus .....

Salahkah kita jika terkadang fikiran kita menerawang seperti itu? Tidak.
Sebab fikiran menjalar itu tidaklah dapat dilarang. Dan Dia pun akan terhenti
sendiri apabila dia telah payah. Ragu mesri tirnbul. Dan untuk mengobat ragu
inilah guna agama. Sebab hagaimanapun pintar manusia, namun kekuatan
akalnya pun terbatas juga.

Menurut hadis riwayat Abu Hurairah, adalah beberapa orang sahabat
RasuluUah s.a.w. datang mengadukan hal mereka kepada Rasulullah. Kala
rnereka: "karni merasai dalam diri kami beberapa perkara yang sulit bagi kami
rnenuturkannya." Lalu Rasulullah bertanya: "Begitukah"." Mereka rnenja
wab: "Sebenarnya." Lalu beliau menjawab: "Itulah kenyataaan lrnan."

Siapakah orang yang terkenal sekali keahliannya daJam hal ilmu hitung
di zaman terakhir? Misalkan sajalah Einstein. Einstein sendiri pun bingung bi
la telah sampai kepada batas mernikirkan keadaan itu. Kesulitan jualah yang
akan berternu, lebih-lebih apabila kita lekas sadar siapakah sebenarnya diri
kita dan sehingga mana batas kekuatan yang ada pada kita. Rasulullah menga
takan bahwa itulah tanda alarnat kita telah beriman. Artinya di dalam jiwa
kita telah ada dasar pokok kepercayaan, yaitu ten tang adanya Tuhan, tentang
luas kekuasan-Nya.

Yang akan menyesatkiln jalan berfikir 1Ota, ialah apabila ketuhanan
kita ukur dengan akal' kita yang pendek dan hidup kita 'yang singkat ini. Kita
dahulu belum lahir, kemudian kita ,pun lahir. Lalu di sangka Allah berpangkaL '
Djud hidup kita ini memang berpangkaJ. Kita merasai itu dan yakin akan hal
ita. Bagi kiilL sendiri, di luar itu adalahmustahil. Tetapi ujud Ilahi, ser\lpa itu-
lah Dia; tidak be'rpeimulaan.' Kalau dia berpermulaa~ serupalah Dia dengan
kita, dan itu pulalah yang mus\tahil bagi Allah. '

Kadang-kadang berdebar-debar dada kita~ Kareria akal ini he!ldak mene-
rawang 'juga, dan ltkiran hendak .masuk ke, dalam daerah yang tidak-tidak,

,) ,

yang mustahil dapat dicapainya. Lalu timbul tanya, apakah lagi ,yang;di atas
Allah itu,kosbngkah, bilakah. Dan bagaimana rupanya kosong itu. J;idi Allah
Ta'ala itu ~da' saja terus ..... terus ..... ',' . <

Salahkah kita jika terkadang fikiran kita meneraw,ang seperti itu? Tidak.
'Sebab fikiran menjalar itu tidaklah dapat dilarang. Da~ Dia pun akarl terhenti '
send~ri apabila dia telah payah. Ragu mesti timbul. Dan untuk meng<?bat ragti
inilah guna agama. Sebab bagaimanapun pintar manusia, 'natpun kekuatan
akalnya pun terbatas juga. ' .

, Menurut hadis riwayat 'Abu Hurairah, adalah beberapa¥ orang sahabat
'Rasulullah s.a.w. datang m'engadukan, .p.al,mereka kepada Rasulullah. Kata
mereka:' "kami merasai dalam diri kami beberapa perkara yang sulit'bagi kami
menuturkannya." Lalu Rasulullah bthtanya: " Begitu!ca!:l?!' Mereka menja:
wab: "Sebenarnya." Lalu beliau'menjawab: " Hulah ' kenyataaan, Iman."

Siapakah orang yang terkenal
J

sekali keahliannYa dalam hal iImu hitung
di zaman terakhir? Misalkan sajalah Einstein. Einstein sendiri pun bingung bi-
la telah sampai kepada batas mentikirkan lCeadaandtu . .Kesulitan jualah yang
akan bert,emu, lebih-Iehih apabila kita lekas sadar siapakah sebenarnya diri
kita dan sehingga mana batas kekuatan yang ada pada kita" Rasulullah menga-
takan bahwa, itulah tanda alamat kita telah beriman. Artinya'di,dalam jiwa,
kita telah ada'dasar pokok kepercayaan, yaifu ten tang adanya Tuhan, tentang

, .' \
luas kekuasan-Nya. . , .' " ,,'

"Kelemahan kita akQn memperdapat kesimpulan itu, iti4/tih dia kesimpulan. "
. 1\ . ,

- ; I

Sejarah kemanusiaan dan ,manusianya~kali, sejarah alam, sejarah hidup
yang meratai burni, sejarah ada padahal dahulu,~yatidak ada, bukanlah perka-

\
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S. Dialah yang Almir

ra yang dapat diputuskan oleh orang seorang. Bahkan seluruh kehidupan se
jak bumi ini didiami manusia, penuhlah belaka dengan soal itu .

. Mungkin sekali-sekali ada insan mendapat sedikit daripada percikan
atau pecahan rahasia itu di dalam lingkungan yang terbatas. Berapa gejala
gejala yang kadang teraba-raba oleh tangan kita yang halus ini di hari kini,
atau kemarin atau di zaman depan yang masih dalam rahasia gaib. Kadang
kadang percikan-percikan beberapa dikit itu dapat menghasilkan ilmu penge
tahuan, science, wetenschap yang bermanfa'at. Itu saja pun kita perdapat su
dah bukan sedikit kemuliaan dan kernegahan kita. Terkadang kita telah
mengembara, dan kita sangka pengembaraan itu telah jauh, padahal kita rna
sih di sana ke di sana saja. Perhatikan sajalah penyelidikan ten tang atom seka
rang ini! Atom yang ked I itu, yang mendapatnya sudah hanya hitungan bela
ka, telah menyilaukan mata ahli pengetahuan, sehingga timbul kedahsyatan
akan memandanginya, dan insyaf akan adanya rahasia besar yang tersembunyi
tetapi nyata dan pasti, di belakang atom itu.

Kadang-kadang hidup kita di alam dunia laksana orang keenakan di
dalam kapal besar berlayar di samudera luas. Terasa indahnya ornbak yang
bergulung-gulung itu, Maka dirasailah kelezatan pelayaran. Tetapi keindahan
yang kita rasai itu, sangatlah terbatas, yaitu sebatas kapal. Tak usah kita 10m
pati laut itu karena hendak merasai lezatnya kehijauan laut; lebih baik lihat
sajalah.

Dari situ kita kembali kepada kepercayaan akan qadim-nya zat lIahi,
qadim yang tidak berbatas, dahulu yang tidak ada permulaan; dan otak ini
tidak dapat mernperhitungkannya lagi sampai di mana keadaan itu. Sedang
kan menghitung trilliun 4 kali, menghendaki usia 50.000 tahun, dan dihitung
150 dalam satu detik, bagaimanalah akan dapat dibanding di dalam menghi
tung qadim-Nya Allah.

A1am yang dijadikan oleh Tuhan ini mernang ada permulaan dan ada
kesudahannya. Adapun yang ujudnya ada pada zat-Nya sendiri, malta haknya
adalah lebih tinggi, sebab Dia yang menjadikan, bukan yang dijadiUn. Kata
kata 'adam. atau tidak ada. atau lenyap, mustahillah akan menyentuh zat itu.

·,-
ra' yang dapat diputu,skan oleh prang seorang. Bahkan ~luruh.kehidupan se-
jak burni ini didiarni manusia, penuhlah belaka dengan soal itu.,

Mungkin ' sekali-sekali ada insan mendapat sedikit daripada. percikan
atau' pecahan rahasia itu di dalam lingkungan yang terbatas. ~rapa geWa.
gejala yang kadang teraba-raba ole,h tangan kita yang halus ini di hari kini,
atau kernarin atau di zaman depan yang masi~ dalam rahasia gaib. Kadang-
kadang petcikan-percikan beberapa dikit itu dapat menghasilkan ilmu penge- .
tahu~, science, wetenschap yang'bermanfa'at. Itu saja punkita perdap~t su-
dah bukan sedikit. kemuliaari dan kemegahan kita. Terkadang kita telah
mengem~ara, dan kita sangka pengembaraan itu telan jauh, padahal kita rna-
sih di sana ke di sana saja. Perhatikari sajala~ penyelidikan tentang,atom seka~
rang ini! Atom yang kecH itu, yang mendapatnya sudah hanya hitungan bela-
ka, telah menyilaukan mata ahli pengetahuan, sehingga' timbul kedahsyatan
akan memandanginya, dan insyaf akan adanya'rahasia besar'¥ang ter~mbunyi
tetapi nyata dan pasti, di belakang atom itu. . '

Kadang-kadang hidup' kita di alam dunia laksana orang keenakan di
dalam kapal besar berlayar di samudera luas. Terasa indahnya ombak yiulg
bergulung-gulung itu. Maka dii-a~ilah kelezatad pelayaran. Tetapi keindahan
yang kita rasar itu, sangatlah terbatas, yaitu sebatas kapa!. Tak usah·kita ldm-
pati laut itu karen a hendak merasai lezatnya kehijauan.laut; lebih baik lihat
sajalah. . . "

Dari situ kita kembaH k~pada kepercaY3fln akan qadim-nya ~at Jlahi,
qadim yang tidak berbatas, dahulu yang tidak adapermulaan; dan otak ini
tidak dapat memperhitl1ngkannya lagi sampai di mana keadaan itu. Sedang-
kan menghit~ng trilliun 4 kaH, menghendaki usia 50.000 tahun, dan dihitung
150. dalam satu det~~ bagaimanalah akan dapat dibanding di dalam menghi·
tung qadim-lIIya Allah. ' .'

. AIam yang dijadikan oleh Tuhan ini memang ada permulaan dan ada
kesudahannya, Adapun yang ujudnya ada padazat-Nya sendiri, maka haknya
adalah lebih tinggi, sebab Dia yang menjadikan, bukan yang dijadikan. Kata-
kata "adam, atau tidak ada, atau lenyap, mustahillah akan rttenyentuh zat itu.

S. Dialah yang Akhir
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nya.
Bangunan tua yang kita lihat itu, bukanlah menciptakan barang yang

tidak ada kepada ada. Dia hanya sernata merubah bentuk: tanah liat dijadi-

Tuhan pastilah kekal. Tidaklah dapat akal kita yang waras mernikirkan
bahwasanya Allah itu tidak kekal. Seorang insinyur mendirikan rumah besar
dan indah. Lama-lama rumah itu pun selesai dikerjakan. Setelah itu tukang
nya mati. Rumah itu telah ditinggalkannya. dindingnya masih berdiri, lama
lama dia menjadi usang. Kekuatan rumah itu hanya bergantung kepada peme
liharaan belaka, Di samping itu banyak kita bertemu dengan bangunan
bangunan tua, ratusan bahkan ribuan tahun yang telah lalu. Didirikan atas
perintah raja-raja yang berkuasa. BHakita sampai ke tempat itu, kita hanya
mengingat sejarah yang telah lama berlalu. Kita hanya melihat bekas, sedang
orangnya tidak ada lagi. Karena sudah ribuan tahun berlalu orang yang merne
liharanya mati. Dan alam ini masihlah tetap baharu dan tetap berubah-rubah,
karena yang menjaganya tidak pernah mati dan tidak akan mati; kekal selama-

Timbullah pertanyaan dalam hati tuan: "Bagaimana pula tentang kekal
nya manusia di dalam syurga, dalam Qur-an ada terse but "khalidina fiha",
kekal mereka selamanya di dalamnya. Samakah khulud (kekalnya) manusia
itu dengan khuludnya Allah Ta'ala?

Tentu jauh perbedaan di antara khulud yang abadi sejak bermula lalu ke
sudahan, dengan khulud anugerah. Kalau Tuhan tidak mau kita lahir ke
dunia, tcntu kita ini tidaklah lahir. Dan setelah kita wafat rnenutup mata,
lama kelamaan kita dibangunkan kernbali. Maka diberinyalah anugerah
khulud di syurga bagi barang siapa yang dikehendaki-Nya. Kalau kehendak
Tuhan tidak ada, ten tu kita ini tidak lain dari pada kekosongan (nol) besar
saja.

"Segalasesuatu akan binasa,kecuali wajah-Nya.Baginyalahhukum dan
kepadanyakamu semuanya akan di kembalikan:" {Al-Qashash:S.28:88).

Di dalam pelajaran "sifat dua puluh" biasa disebut: "Yang akhir tidak
berkesudahan."

Allah kekal selama-Iamanya. Dia bukanlah tubuh, bagaimana Dia akan
mati. Dan Dia bukanlah maddah, materi, bagaimana Dia akan hancur. Dia
te tap, dan kepada-Nyalah segala sesuatu akan kembali. Segalanya akan binasa
kceuali wajah-Nya.

·\

Di dalam pelajaran "sifat dua puluh" biasa disebut: ~'Yang akhir tidak:
berkesudahan." '

Allah kekal selama~la;nanya. Dia ~ukanlah tubuh, qagaimana Dia akan
mati. Dan Dia bukanlah l11addah, materi, b,agaimana Dia akan haneur. Dia
tetap, dan kepada-Nyalah segala sesuatu akan ~embali. Segalanya 'akan binasa
kecuali wajah-Nya.

,{'"N"-! ~\//~~ 'f~"'/'/<fj, ~~~"--:'hG/'
.• U~J/ .~ ~-' ~ ./ ~~ ...?- • ""'" ...,.,-

(M~I) "
, . \ .'.

"Sega/a sesuatu alean binasa•.kecua/i wajah-Nya. Baginya/ah hukum dan
kepadanya kamu semuanya akan di kemba/ikan..'.' (A/-Qashash: 8.28:88).

Timbullah pertanyaan dalam haH tuan~ "Bagaimana pula ten tang kekal-
\ .' ,

nya manusia di dalam syurga, dalam Our-an ada tersebut"khalidina fiha",
kekal mereka selamanya di dalamilya. Samakah khulud'(kekalnya) manusi~
itu dengan khuludnya Allah Ia'ala?

Tentujauh perbedaan di antara khulud,yang abadi sejak bermula lalu ke-
sUdahan, derigan khulud anugerah. Kalau Tuhan tidak mau kita lilhir ke
dunia, tentu kita ini tidaklah lahh'. Dan setelah kita waJat ~lenutlip mata,
lama kelamaan kita dibangunkan kembali. Maka diberiI).yalah anugerah
khulud di syurga bagi barang siapa yang dikehendaki-Nya. Kalau kehendak
Tuhan tidak }ida, tentu kita ini tidak lain daTi pada kekosongan (nol) besar

.. \,
saJa. '

j

Tuhan pastilah kekal. Tidaklah dapat akal kita yan~ waras memikirkan
bahwasanya Allah itu tida.k kekal. Seorang insinyur mendirikan rumah besar
dan indah. Lama-lama rumah itu pun s~lesai dikerjakan. Set~lah i'tu tukang-
nya·mati. Rumah itu telah ditinggalkannya, dindingnya masih berdiri, lama-
lama'dia menjadi usang. Kekuatan rumah it~ hanya bergantung kepada peme·
liharaan'belaka. Di samping itu banyak kita berte.mu dengan bangunan- .
bangunan tua, ratusanbahkan ribuan tahun yang telah lalu. Didirikan. atas
perintah raja-raja yang berkuasa. Bila kita sampai ke tempat itu, kita hanya'
mengip.gat Sejarah yang telah lama berla-lu. Kita hanya meli~t bekas, sedang
orangnya tidak ada lagi. Karena sudah ribu'an tahun berlalu orang yang men:te·
liharanya mati. Dan alam ini masihlah tetap bahafu dan tetap berubah-rubah,
karena yang menjaganya tidak pernah mati dan tid~ akan mati; kekal selama·
nya. ~, ,". \ . <

Bangunan tua y~ng kita lihat itu, bukanlah menciptakan barang yang
tidak ada kepada .ada.<D~ hanya semata merubah bentuk:. tanah &t dija~i.
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6. Tak Ada Sesuatu yang Mcnyerupainya

kan batu tembok. Pasir bukit dimasak dijadikan semen. dan semua susunan
itu dinamai sebuah rurnah. Padahal bangunan dan binaan alam yang luas
tiada bertepi ini, binaan lotcng langitnya, dan hamparan dataran burninya.
sehingga tersedia buat didiami oleh makhluk, bukanlah mcnyusun barang
yang teJah sedia ada. tctapi menyusun dari yang tidak ada menjadi ada.

Tcrjadinya alam wajiblah karcna dijadikan Tuhan, Dan terpeliharanya
alam ini pun wajiblah karcna Tuhan senantiasa ada. Sebuah zarrah pun. baik
di bumi atau di laugit .. tidaklah mungkinjmcngambil sumbcr adanya dari diri
nya. Sebab hancur dan habisnya pun tidaklah atas kehendak dirinya sendjri
Bahkan sebaliknya. ujudnya zarrah dan adanya. bisa menjadi hancur dan
hilang apabila yang menciptanya menghcndaki. Laksana bayang-bayang men
jadi hilang, kalau matahari tclah terbcnam.

Siang h ari tidak ada kalau matahari tak ada; matahari dan seluruh alam
tak ada, mclainkan karena adanya Allah.

Aka! dengan segala gerak gerik fikirannya, hati dengan segala gelombang
perasaannya, tubuh dengan darah yang mengalirnya, anggota dengan persen
diannya; di kampung yang mana jua pun, di benua yang mana. Sejak mulai
aJam terjadi sampai kiarnat, yang kita kcnal dan yang tidak kita kenai, sernua
nya itu berdiri karcna Allah tetap ada. Kalau Allah misalnya berpaling kepada
alarnnya yang lain, hancurlah bahagian yang di sini dan nol belak a. Dan-tidak
ada waktu bagi kita buat berfikir lagi bahwa kita telah habis.

Burni yang terhampar di bawah telapak kaki kita ini, tidaklah merasai
bahwa ada orang berjalan di atas punggungnya. Bukanlah dia yang menjadi
kan kita, walau pun kita dari padanya terjadi. Dia adaJah beku, tidak ber
pengetahuan dan tidak berperasaan. Dia hanya menurut perintah saja, runtuh
kata perintah runtuhlah dia, tegak kata perintah tegaklah dia, dan hancur
luluhlah engkau kata perintah, hancur luluhJah dia. Maka perbedaan di anta
ra ujud kita, atau ujud alam seluruhnya dengan ujud Allah. ialah bahwa alam
seluruhnya ujud karena kehendak-Nya, dan ujud Allah adalah ujud sendiri
Nya.

Kita tidak mempunyai kuasa apa-apa, kehidupan kita hanya nikmatnya
belaka. Datang perintah mati, hilanglah kita dari sini, nama saja yang tinggal:
Kalau memang ada nama.

I' j" ..

kanbatu teinbo~. Pasir. bukit dimasak dijadikan semen, dan semua susumin
itu dinama:i sebuah rumah. Padahal bangunan dan binaan alam yilOg hias
tiada bertepi ini, binaan 16teng langitnya, dan ha~paran dataran buminya,
sehingga tersedia buat didiarni~ oleh makhluk, buk;lOlah menyusun barang
yang telah sedia ada, tetapi menYusun dari yarig ti~ak ada inenjadi ada.-

Terjadinya alam wajiblah karena dij'adikan Tuhan. Dan terpeliharanya
alam ini pun waji1:>lahkarena Tuhan senantiasa ada.Sebuah zarrah pun, baik .

' ( _. I

'di bumi atau di langit,ltidak!ah mungMnimengambO sumber.adanya dari.diri-
nya. Sebab hancur dan habisnya pun tidaklah atas kehendak dirinya sendjri.
Bahkan sebaliknya, ujudnya zarrah· dan adanya, bisa menjadi hancur dan·
hUang apabila yang menciptanya menghendaki. Laksana bayang-bayang men-
jadi hUang, kalau matahari telah terbenam. , .

~iang ~ari tidak ada kalau matahari tak ada; matahari dan seluruh alam
tak ada, melainkan karena adanya Allah. '

, /

, Akal dengan segala gerak gerik fikirannya, hati dengan'segala gelombang
.,erasaannya, tubuh dengan darah yang mengalirnya, anggota dengan persen-
diannya; di kampung yang mana jua pun, di benua yang mana. Sejak mul~i
alam terjadi sampai kiamat, yang kita kenal. dan yang tidak kita kenaI, semua·
nya itu berdiri karena Allah tetap ada. Kalau Allah misalnya herpaling kepada
alarnnya yang I,in,' hancurlah b~hagian yang ill sini dan not belak:a. Dan-1idak
ada waktu bagi Iqta buat berf1kir lagi bahwa kit a telah habis.. "

Burni yang terhampar 'di bawah telapak' kaki kita ini, tidakliih merasai
bahwa ada .'orang berjalan di ataspun~ngpya. Bukanlah dia yang menjadi-
kan kita, walau pun kita dari padanya terjadi. Dia adalah beku, tidak ber:
penietahuan dan tidak berpenlsaan. Dia hanya menurut perintah saj~, runtuh .
kata perintah runtuhlahdia, tegak kata perintah te~klah dia, ,dan hancur
luluhlah englcau kata perintah, hancur luluhlah dia. Maka perbedaan di anta.
ra ujud kita, atau ujud alam seluruhnya dengan ujud Allah, ialah bahwa alam
seluruhnya ujud karena kehendak·Nya, dan ~jud Allah adalah ujud sendiri- '
.Nya. ' . "

Kita ,tidak mempunyai kuasa apa.apa,.keWdupan Ictta hanya mkmatnya . ,
belaka. Datilng perintah mati, hilanglah kita dari sini, nama saja'yang tinggal:
Kalaumemang,ada nama..' . . .

6. Tak Ada Sesuatu yang Menyetupainya
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Perlainan zat Tuhan itu dengan zat yang baharu ini, yakni alarn, sudah
lah nyata sekali, Fikiran dapat cepat rnenetapkan perbedaan di an tara yang
menjadikan dengan yang dijadikan, Tidak ada persamaan Khalik dengan
makhluknya, baik pad a zat atau pada sifat atau pada perbuatan.

Tuhan telah menunjukkan sifat-sifat di dalarn sabda yang disampaikan
nya kcpada Nabi-Nya. Scpintas lalu seakan-akan serupa sifat itu dengan sifat
makhluknya; misalnya melihat, mendengar, berkata, hidup dan lain-lain.
Tetupi bila dijalankan fikiran selangkah lagi, akan kenyataanlah bahwasanya
sifat itu mesti berbeda keadaannya. Persamaan adalah mustahil. Bagaimanalah
akan sarna sifat yang dipunyai oleh zat Yang Maha Besar, dengan sifat yang
dipunyai oleh zat yang terjadi hanyalah karena izin dari Yang Maha Besar itu.
Kadang-kadang kita hendak tahu benar bagaimana perbedaan sifat itu. Pada
hal terlalu banyak hijab atau dinding yang membatasi kita di dalam jalan hen
dak rneuyelidik dan mengupas hakikat itu. Jangankan mengetahui perbedaan
sifat Dia dengan sifat alam, sedangkan alam itu sendiri belum lengkap kita ke
tahui. dan yang kita dapat hanya sejemput kecil saja. Jangan hakikat alam itu
yang akan kita ketahui, sedangkan hakikat diri kit a sendiri pun adalah satu
perk ara besar.

Maka kalau dikatakan Tuhan Allah bersifat mendengar, bukanlah arti
nya pcndengarannya itu sarna dengan pendengaran kita yang memakai telinga
macam ini. Kalau Dia melihat, bukanlah artinya alat penglihatannya adalah
rnata sebagai mata kita yang diberikannya ini. Kalau Dia berkata tidaklah Dia
berlidah dan bermulut sebagai kita. Dia rnembina langit, Dia menghamparkan
bumi, Dia duduk di 'arasy dan lain-lain sebagainya. semuanya itu tidaklah
serupa dcngan yang kita fikirkan atau tcrdapat dalam kebiasaan kita. Kalau
Dia berkara bahwa Dia bertangan yang tcrlctak di alas tangan kita, bukanlah
artinya Dia beranggota tubuh sebagai anggota tubuh kita ini. Alhasil; sifat
alam yang dijadikan oleh Tuhan, tidaklah serupa dengan sifat Tuhan, sebab
Tuhan bukan alam, dan alam bukan Tuhan. Bertengkar-tengakar dan kadang
kadang mengambil tempo berlama-lama, sampai berpisah kepada beberapa
firkah dan mazhab di an tara ahli-ahli fikir Islam membicarakan ten tang sifat
sifat Tuhan itu, ten tang Dia memandang dengan matanya, Dia bcrtangan, Dia
duduk di 'arasy, Dia turun ke langit pertarna di per tiga malam dan lain-lain.

Adakah mereka mendapat keputusan? Tidak ada! Keputusan yang da
pat mereka keluarkan hanyalah perbedaan belaka, yang ini berkata begitu,
dan yang itu berkata begini, namun rahasia itu tetap tertutup, dan selamanya
akan tertutup, sebab manusia tidaklah mempunyai cukup alat buat menyeli
diki itu. Alat apa? Kalau alat itu masih alam juga?

,<,

, ' <

Perlainan zat Tuhan itu dengan zat yang baharu ini, yakni alam, sudah·
lah nyata sekali. Fikirari dapat cepat menetapkan perbedaan at antara yang
menjadikan dengan yang dijadikan. iTidak ada persamaan Kha1ik dengan
rnakbluknya, baik pada zat atau Pada sifat atau pada perbuatan. .

, ' , . .. ~
Tuhan t~lah menunjukkan sifat-sifat di dalam sabda yang disampaikan·

nya kepada Nabi-Nya. Sepintas lalu seakan-akan serupa sifat itu dengan sifat
m!1khluk~ya; misalnya melihat, trlendengar, ber~ta, hidup dan lairi-l~.
-Tetapi bila dijalankan fikiran selangkah lagi; akan kenyataanlah bahwasanya
sifat itu mi:'stiberbeda keadaannya. Persamaan adalah mustahil. Bagaimanal3h
akah sarna sifat yang dipunyai oleh zat Yang Maha Besar, dengan sifat yang
dipunyaioleh zat 'yang terj~di hanyalah karena iziri dari Yang Maha Besa( iiu.
Kadang-kad,ang kita hendak tahu be'narbagaimana perbedaan sifat itu.'Pada-
hal terlalu ballyakhijab atau dinding yang membatasi kita di dalam jalan hen,-
dak menyelidik dan mengupas hakikat itu. Jangankan mengetahui perbedaan
sifa! Dia dengan sifat alam, sedangkan alam itu sendiri belum'lengkap kita ke-'
t~hui, dan yang kita dapat hanya sejemput kecil saja. Jangan hakikat aiarn itu

,. I

, yang' akan kita, ketahui, sedangkan hakikat diri kita sendiri pun adalah satu
perkara besar.

Maka kalau dikatakan Tuhan Allah bersifat me~ctengar, btikanlah acti-
nya pendengaram'lya itu sarna dengari pendengatan kita yang mcmakai telinga
macam ini.Kalau Pia ~elihat, bukanlah artinya\ alai penglihatannya adalah
mata sebagai mata kita yang diberikannya ini. Kalau Dia berkata tidaklah Dia
berlidah dan bermulut sebagai kita. Dia membina langit, Pia mengharnparkan
burni, I;>iaduduk di "arasy dan lain-lain sebagainya, semuanya itu'tidaklah <

serupa 'dengan ya~g kita fikirkan atau terdapat dalam kebiasaan kita. Kalau
Dia berkata bahwaDia bertangan yang terletak di, atas tangan kita, bukanl$
artinya Dia beranggotatubuh sebagai anggota tubuh kita ini. Alhasil; sifat
alarn yang dijadikan oleh Tuhan, tidaklah serupa dengan 'sifat TUhan, sebab
Tuhan b'ukan alam, dan alam bukan Tuhan. Bertengkar-tengakar dan kadang-
kadang .mengambll tempo berlarna-lama, sampai berpisah kepada bebefapa
firkah dan mazhab -ill antara ahli-ahli fikir I~lam membicarakan teotaitg sifat-
si(at Tuhan itu, tentang Pia memandang derigan matanya, Dia bertangan, Dla
duduk di 'arasy, Dia turon ke langit pertama di pertigamalani dan lain~lain.

, .Adakah mereka mendapat keputusan? Tidak ada! Keputusan yang da-
pat mereka keluarkan hanyalah perbedaan be~a, yang ini berkata begitu,

, dan yang itu berkata begini, fi!lTun rahasia ,itll tetap tertut~p, dan selamanya
akan tertutup, sebab manusia tidaklah mempunyai cukup alat l>Uatmenyeli·.
diki itu. Alat apa? Kalau alat.itu masih alarnjuga?

, ' <>

49



so

(I). Perjanjlan lama: KeJadlanF... I 32 darl aya' 24 umpal 32,

Ilrnu kimia telah demikian maju. Dahulu kala ahli fisika hanya menge
tahui bahwa asal usul kejadian alam ini adalah daripada satu zat saja. Ada
yang mengatakan dari air, ada yang mengatakan daripada uap, dan ada pula
yang mengatakan daripada api. Ada pula yang rnengatakan biJangan atau
angka-angka, dan ada pula yang mengatakan daripada gabungan anasir empat,
yaitu api, angin, air dan tanah. Demikian majunya sehingga akhirnya timbul
lah penyelidikan tentang atom, dan atom menjelma ke dalam 92 lebih pecah
an unsur; namuu hakikat daripada zat atom yang paling akhir itu tidak juga di
dapat, hanya diberikan nama kepada barang yang hanya didapat dengan hi
tungan belaka.

Apakah hakikatnya yang sebenarnya? MasihJah suatu yang gaib, tak
dapat diseberangi lagi. Di saat yang demikian timbullah "kaji putus sendiri
nya", dikejar hakikat, yang didapat hanyaJah hasil daripada hakikat. Pada
zat yang sehalus itu terdapat henda bergabung dengan tenaga, at au benda itu
sendirilah tenaga. Kesudahan kaji sesudah itu adaJah Tuhan mesti lain dari
pada ini.

Timbullah rasa tunduk dan menyerah. dan menerima baik dengan tidak
usah meneari tafsir tentang sifat-sifat Allah itu. Tidak kita takwilkan, dan ti
dak kita tasybih (rnenyerupakan Tuhan dengan alam) dan tidak pula tajsim
(memberi bertubuh pada Tuhan).

Ada orang yang meneoba mentakwilkan. Maksud mereka adaJah baik,
yaitu supaya zat dan sifat Tuhan itu tetap dalam qudus sucinya. Tuhan
mengatakan bahwa Dia bertangan: lalu rnereka takwilkan bahwa maksud
taogan di sini ialah kekuasaan. Maksud ahli takwil ini baik juga. Yaitu supaya
jangan sampai kita terperosok kepada cara-cara yang pernah ditempuh oleh
orang Yahudi dan Nasrani.

Dalam kitab Perjanjian Lama yang mereka katakan itulah Taurat, ada
tersebut bahwasanya pada suatu hari Tuhan pernah bergumul (bertinju) deng
an NabiYakub, Payah se~li Tuhan itu melepaskan dirinya daripada pelukan
keras Yakub. (I) Dan kalau dibaca pula kitab Injil, kita melihat seakan-akan
Tuhan dibayangkan menjadi kepaJa dari satu keluarga, yang terdirf dari se
orang anak dan seorang ibu.

Barangkali menjaga jangan seperti inilah rnaksud ahli takwil, sehingga

, ,

, /,

Dmu kimia telah demikian maju. Oahulu kala ahli fisika hanya menge-
tahui hahwa asal usul kejadian alam ini adalah daripada sat\! zat saja. Ada
yang mengataka!i'1 dari air, ada yang mengatakan daripada uap, dim ada p~la
yang rnertgatakan daripadll apl. Ada pula yang mengatakan biJangan atau
an~a-a'ngka, dan ada,pula yang mengatakan daripada gabungan anasir einpat,
yaitu api, angin, air dan tanah. Dernikian majunya sehinggaakhirnya timbul- '

.' (.

'Iah penyelidikan tentang atom, dan 'atom menjelma ke dalam 92 lebih pecah-
an unsur; namun hakikat daripada zat at6m yang paling akhir itu tidak juga die
dapat, 'hanya .diberikan nama kepada barang ya~g hanya didapat dengan hi-
tungan belaka. ' .

Apakah hakikatn~a yang sebenarnya? ~~sihJah suatu yang gaib, tak
dapat. diseberangi lagi. Disaat yang demikian timbullah "kaji putus' sendiri-

. nya", dikejar hakikat, ~a'ng didapat hanyalah hasil darip~da, hakik3t. Pada
zat yang sehalus itu terdapat benqa bergabung dengan tenaga,atau benda itu
sendirilah terillga. Kesudahan kaji sesudah itu adalah Tuhari mesH lain dari,
pada in(' '." .

Timbullah rasa tund~k danmenyerah, dan me~erima baik dengan tidak
usah meneari tafsir tentang sifat-sifat Allah itu. Tid~ kitatakwilkan, dan ti-
dak kita t~sybih (menyerupakan Tuhan d~ngan alam) dan tid~k pula tajsim
(memberi bertuDuh pada Juhan).'

,Ada orang yang mencoba mentakwil~,an. Maksud mereka adaIah balk,
, . yaitu supaya zat . dan sifat Tuhan itu tetap dalam qudus sucinya. Tuhan

mengatakan bahwa Dia bertangan: laIu mereka takwilkan bahwa ma~sud
,tangan di sini ialah kekuasaan. Maksud ahli takwil ini baik juga:Y.aitu supaya
jangan sampai kila terperosok kepada cara~caia yang pernah ditempuh ole,h
ora,ng Yahudi dim Nasrani. . , .

I)cllam kitab. Perjanjian Lama yang tnerelci katakan itulah Taurat, ada
teI'$ebut bahwasanya pada suatu hari'Tuhan pernah bergumul (bertinju) deng-
an'NabiYakub: Payah seisali Tuhan ,itu melepaskan dirinya daripada peluk3n .
keras Yakub. (1) Dan'kalau dibaca pula kitab Injil, kita melihat seak:Jn-akan
Tuhan dibayangkan menjadi kepala' dari Situ keluarga, yang terdirf dari ~se-
orang anak dan seorang ibu. .I ,

Barangkali menjaga'jangan seperii inilah maksud· ahli takwil, sehingga,

(1). perjanjian.,lama,: Kejadian Faaal 32 darl ayaf24 •• mpai 32 •.
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mereka memberi takwil demikian tentang sifat-sifat Tuhan. Tetapi kalau se
nantiasa kita perturutkan cara ahli takwil ini, besar juga bahayanya bagi Iman
orang biasa (orang 'awam). Begitu mendalam mengaji sifat dua puluh, dicam
puri oJeh kata-kata manthik dan ftlsafat. Tuhan itu tidak di atas, tidak di
bawah, tidak di langit atau tidak di bumi atau tidak bertangan tidak bermata,
tidak dekat tidak jauh, tidak di kandung zaman, tidak dikandung tern
pat, tidak senyum, tidak tertawa, tidak dan tidak pula ada sifat-sifat yang di
nyatakan sendiri. -Apa kata si 'awam jika dia turut pula berkecimpung dalam
filsafat dan manthik seperti ini? Bagaimana ini? -kata si 'awam -kalau semua
tidak. artinya ialah tidak ada sama sekali.

Haruslah diingat bahwasanya sesuatu yang mustahil adanya menurut
akal, jauhlah berbeda dengan perkara yang tak sanggup akal memikirkannya.
Akal memberikan hukum atau undang-undang, bahwasanya barang dua ber
lawan mustahil berkurnpul. Seumpama cahaya. Mustahil cahaya itu ada dan
tidak ada pada satu ketika. ltu namanya mustahil.

Tetapi apakah hakikat yang sebenarnya daripada cahaya? Akal tidak
sanggup mengetahui apakah hakikat cahaya itu.

Dengan tidak sanggupnya aka] mengetahui apakah hakikat cahaya itu,
bukanlah artinya cahaya tidak ada. Dan jika tuan tidak tahu hakikat sesuatu,
bukanlah artinya bahwa tuan telah mengetahui bahwa dia tidak ada.

Beberapa tahun yang telah lalu (1938) tuan Syekh Mahmoud Khayath
di Medan rnengeluarkan fatwa bahwasanya mengaji sifat dua puluh adalah
bid'ah saja, tidak berasal daripada agama dan tidak dikerjakan orang di
zaman Nabi dan sahabatnya dan ulama-ulama salaf. Bahkan beliau katakan
dengan cukup alasan pula, bahwasanya Imam yang empat, Imam Malik, Abu
Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tidaklah mengizinlean
rnengaji sifat dua puluh itu. Meskipun kita tidak menyetujui seluruhnya pen
dapat beliau itu, karena itu adalah menghalangi pertumbuhan ilmu pengeta
huan, dapatlah kita fahamkan apakah maksud yang terkandung dalam bati
beliau Syekh ketika beliau mencela ilmu ini (Ilmu Kalam).

Islam di zaman jayanya telah memelihara kemerdekaan berfikir begitu
luas. Tasauf telah begitu berkembang dan luas, sehingga saking luasnya telah
menimbulkan suatu golongan yang berfaham tasauf "wahdatul wujud";
"Di antara yang menyembah dengan yang disembahnya adalah satu jua."
Dan Ilmu Kalam pun telah berluas-luas berpanjang-panjang pula, sehingga bu
lean sedikit pula yang telah terlepas daripada batas yang boleh dijangkau oleh
aka] manusia, sehingga akhirnya bertele-tele. Kesudahannya hiIanglah kemer-

, !
mereka m~Irtberi takwil demikian, tentang sifat-sifat Tuban. Tetapi Kalata se-
naniiasa kita perturutkan cara ahli takwil ini; besar juga bahayanya bagi Iman

"orang biasa (orang 'awam). Begitu men'dalam mengaji sifat dua puluh, dicam-
purl oleh kata-kata manthik dan f1lsafat. Tuhan itu tidak di atas, tidak di
bawah, tidak di langit atau tidak di bumi atau tidak bertangan tid,ak b~rmata,
tidak dekat tidak jauh, tidak di kandung .z~an, tidak dikandung tem-
pat, tidak senyum, tid~k tertawa, tidak dan tidak pula ada :lifat-sifat yang di-
nyatakan sendiri. ,,-Apa kata si 'awam jika dia turutpula berkecimpung dalam
f)lsafat dan manthik seperti ini? Bagaimana ini? ~kata si 'awam -kalau semua
tidak, artinya ia.lah tidak ada sarna sekali. ;

Haruslah diingat bahwasanya sesuatu yang' mu~~ahil adanya. menurut
akal, jauhlah berbeda dengan perkara yang tak sanggup akal memikirkannya.
Akal memberikan hukum a~au' undang-undang,bahwasanya ~arang dua ber~
lawan mustahil berkumpul. Seumpama .c,ahaya. Mustahil cahaya itu ada 'dan
tidak ada pada satu ketika. Itu namanya mustahil. . ,

Tetapi apakah, hakikat yang sebenarnya daripada cahaya? Akal, tidak
sanggup mengetahui 'apakah hakikat cahaya it\4: r .~

" Dengan tidal\ sanggupnya akal mengetahui apakah bakikat cahaya itu;
bukanlah ardnya cahaya tidak ada. Dan jika tuan tidak tahu hakikat sesuatu,
bukanlah a~tinya bahwa tuan telah mengetahui bahwadia tidak ada. .

Beberapa tahun yang telah lalu (1938) tuan Syekh Mahmoud Khayath
di Medan mengeluarkan fatwa bahwasjmya mengajisifat dua puluh adalah
bid'ah saja, tidak berasal daripada agama dan tidak' dikerjakan orang di

J zaman Nabi, dan sahabatnya dan ulama-ulama salaf. Bahkan beliau katakan
dengan" cukup alasan' pula, bahwasanya'Imam yang empat, Imam Malik,' Abu
Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tidaklah mengizinkan
mengaji $ifat dua puluh itu. Mesldpun kita tidilk menyetujui seluruhilya pen-
dapat beliau itu, karena itu adalah menghalangi pertumbuh~ilmu pe~geta.
huan, dapatlah kita fahamkan apakah maksud yang terkandung dalam bati
beliau Syekh ketika beliau mencela ilmu ini (Ilmu Kalam). .

Islam dl zaman jayanya telah mem~lihara kemerdelCaan berflkir begitu '
luas: Tasauf telah begitu berkembarig dan luas, sehingga saking luasnya telah
rnenimbulkan suatu golongan yang berfaham tasauf'~wahdatul' wujud";

\ "Oi antara yang menyembah dengan yang disembahnya adalah satujua."
, Oaf} Dmu \Kalam pun telah berluas-Iuas berpanjang-panjang pula, sehingg~ bu-

kan sedikit pula yang telah ter~epas daripada 'batas yang boleh dijangkau oleh
.ak3I manusia, sehingga akhirnya bertele-tele. KesudalWutya hilanglah kerner-
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7. Kaya (berdiri sendirinya)

dekaan berfikir, karena sudah sangat rnerdeka. Sampat dibicarakan apakah
pebedaan di antara zat dan sifat? Apakah sifat itu 'ain zat juga atau bukan?
Atau tidak 'ain zat dan tidak pula yang lain? Apakah pcrbedaan di antara sifat
ma'am dan sifat rna'nawiyah? Apakah perbedaan di antara sifat melihat deng
an sifat penglihatan? Antara bashir dengan basilar?

Timbullah yang satu mengatakan yang lain tersesat. Timhullah perten
tangan yang hebat di antara mazhah Mu'tazilah dengan rnazhab Asy'ari, Dan
kita yang di belakang ini mesti taqlid saja ke dalam lingkungan yang mana
kita dimasukkan, Berlain sedikit pcndapat kita, kita dituduh Mu'tazilah. Dan
yang lain berlain pula sedikit pendapatnya. dia dituduh pula mujassarnah
(memberi Tuhan bertubuh).

Sedangkan membahas zat insan ini lagi susah, apatah lagi mernbahas
zat Allah.

Tetapi apabila kita kernbali ke pada pokok asal pengajian. tidaklah lekas
kita menyesali ularna-ularna Islam yang tcrdahulu itu. Kcadaan yang terdapat
pada zarnannya mernaksa rnereka membanting otak buat berfikir. Dan mak
sud mereka adalah baik. Bukanlah mereka heridak merusak agama atau meng
hilangkan bekas rasa agarna itu dari dalam sanuhari. lalu menggantinya dengan
debar bersitcgang urat leher.

Rasa agama harus kita usahakan rnengemhalikannya kepada sinar yang
mcnyinari hati salafush-shalihin , Mereka beriman bahwa Allah Ta'ala itu ada,
yang adanya berbeda dengan yang baharu. Kadang-kadang baik juga kita me
lihat faham pragmatisme, yang mengutamakan nilai sesuatu hagi jiwa. daripa
da mengetahui hakikat sesuatu. Listrik ada. dan faedah listrik itu relah nyatu
pula. Kita tak perlu mengetahui apakah hakikat listrik. karcna akan mem
buang tempo saja. Kalaupun dipandang perlu mcnyusun cara bcrfikir ten
tang adanya Tuhan, dan memang perlu di zarnan hebarnya gejala ilhad dan
atheis ini, bukalah cukup dengan sifat dua puluh saja , Scgala ilmu yang tclah
didapal oleh manusia di zaman modern, fisika. k imia, ilrnu alarn dan mate
matik , adalah semuanya alat yang paling baik dan utuh sckali buat mcnen
terarnkan jiwa tentang adanya' Tuhan, Se bah hakikat kepcrcayaan ten tang
adanya Tuhan, tetaplah tersemat dalam sanubari rnanusia, baik di'l scorang
awam biasa, atau dia seorang ahJi atom di abad yang ke dua puluh sekali pun.

t·~ .

dekaan berfikir, ka~ena sudah sangat merdeka. Sampai dibicarakan apakah
pc.bedaan di antarazat dan sifat? Apllkah sifat itu' 'ain zat juga atau bukan?

, Atautidak 'ain zat dan tidak pula yang lain? Apakah perbedaan di antara, sifat
ma'ani dan sifat ma'nawiyah? Apakah perbedaa'n di antara sifat meIihat deng--'
an sifat penglihatanJ. Antara bashir dengan bashar? '

, ,Tjrnbullah yang satu mengatakan yang lain tersesat. Timbullah perten-
tangl\n yang hebat di an tara mazhab Mu'tazilah'dengan mazhab Asy'ari. Dan
kita yang di belakang ini mesti ,taqIid 'saj'(j ke dalam lingkungan yang mana

, kita dimasukkan .. Berlain s,edikit pendapat kita, l,citadituduh Mu'tazilah. Dan
yang lain berlain pula sedikit pendapatnya, dia dituduh pUl~ mujassamah
(memberi Tuhan bertubuh). "

Sedangkan membahas zat insan ini lagi susah, apatah lagi membahas
~t Allah., , ' , . , ' ' ,

Tetapi apabila kita kembali kepada pokok asal pengajian, tidaklah lekas
kita. inenyesaIi ulama-ulama Islam yang terdahulu itu. Keadaan yang terdapat
pada zamannya' m~maksa mereka membanting otak byat berfikil.Dan ~ak-

. sud mereka adalah baik.,Bukaniah merel\a hendak merusak agama atau meng- '
hilangk;1n bekas rasa agama itudari dalam.sanubari, lalu menggant'inya dengan

' debat bersitcgang urat lehel. "

Rasa agama har;Uskita usahakan mengembaIikanny.a kepada ~inar yang',
Illcnyinari hati salafush-shalihin. Mereka beriman bahwa 'Allah Ta'ala itu ada,
yang adanya berbeda dengari yang baharu. Kadang-k<ldang baik juga kita me-
liharfaham pragmatisme, yang m~ngutamakan nilai sesuatu bagfjiwa, daripa.
da menget~hui hakikatsesuatu: Listrik ada, 'dan faedah Iistrik iiu telah nyata '
p~la. Kita tak perlu mengetahui ap~kah hakikat I1strik, k~rena akan me~-
buang tempo saja. K3Jaupun dipandang perlu . menyusun cara berfikir ten-
tang adanya,Tuli~n, dan meinllngperlu di zaman heb~tnya gejala ilhad dan
atheis ini, bukalah ' cukup 'dengan sifat dua puluh. saja: Segala ilmll yang telah
didapat oleh manum di zaman modern, fisib, kimia, ilmu ala~ dan mate-
matik, adalah semuanya alat yang paling baik dan, utuh sekaIi buat menen--'
teramkan jiwa tentang ,adanya' Tuhan. Scbab hakikat kepercayaan' tentang
adanya Tuhan, tetapla4 terse mat dalam sanubari manusia, baikdia seoning'
awam biasa, atau dia seorang ahli atom di abad yang ke dua puluh sekali pun.

' "

- ,

7. _ Kaya (berdiri se~dirinya) ,
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'Arasy Tuhan dan alam kelilingnya dan malaikat yang menjunjung
'arasy itu, adalah laksana suatu not kosong saja di samping kebesaran dan ke
kayaan Ilahi. Vcapan puji dan puja, tasbih dan tahrnid yang diserukan oleh
seorang hamba yang saleh dan wara', ataupun kejahatan dan kedurjanaan
hamba Allah yang mendurhaka kepada-Nya, tidaklah akan menambah keka
yaan yang penuh itu dan tidak pula akan mengurangi walau sebesar jarum.

Kita lihat lapang terluang alam ini; jauh tidak tentu lagi di mana tepi
nya. Sehingga ada satu daerah perbintangan yang jauhnya dari sana kemari
300.000.000 tahun kilatan cahaya; sedang perjalanan cahaya matahari ke
bumi ini hanya dalam 8 detik saja. Demlkianlah luas kuasa Tuhan, banyak
yang tidak kita ketahui daripada apa yang kita ketahui. Ditambah pun usia
kita berlipal ganda, namun yang kita ketahui daripada kekayaan Tuhan
hanyalah sejumput kecil saja. Bahkan telah ribuan tahun manusia ada di
dunia, namun yang diketahui oleh manusia hanya sebahagian kecil juga. Dia
sendirinya Yang Maha Kuasa menjadikan semuanya itu dan mengaturnya.
Dan Dia pun Maha Kuasa memusnahkan semuanya. Semuanya dapat hancur
lebur alas kehendak-Nya, namun Dia tetap kaya jua. Dia tetap kekal, berdiri
sendirinya, cukup lengkap segala gelar dan sifat ke-qudusan-Nya.

Kita katakan seseorang kaya raya karena dia banyak menyimpan uang
dalam bank atau menyimpan harta bendanya dalam tanah yang tidak terper
manai banyaknya. Uang di dalam bank bisa musnah demikian saja, padahal
bilangannya tidak kurang, karena jatuh nilainya. Harta benda yang digalikan
dalam tanah bisa tidak sempat membongkarnya kembali dan yang empunya
mati hanya dengan tiga lapis kain kafan. Apalah artinya kekayaan manusia;
misalnya harta banyak, padahal kesehatan kurang. Maka tidaklah ada jalan
buat mengkiaskan kekayaan Tuhan dengan apa yang dikatakan kekayaan
pada hamba-Nya. Tidak sebuah pun pada hakikatnya haria benda ini yang ke
punyaan kita, sehingga nyawa yang ada dalam badan pun tidaklah kita yang
menguasainya. Tuhan jugalah yang empunya nyawa kita itu.

Tuhan Allah Kaya Raya. Dia kaya bukan saja karena dialah yang
menguasai dan mcmpunyai seluruh alam ini, langit dan burni dan segala isi
nya. tarnbang logam emas dan perak dan batu permata. Dia kaya raya bukan
saja mempunyai tentara malaikat, jin dan insan. Dia kay a raya, lebih daripada
segala yang disebut itu.

Tuhan Allah Kaya Raya. Dia kaya buk~n saja karena dialah yang
men?uasai ,dan p1empunyai seluruh alam ini

l
lan~t dan ,burni dan segala isi- -

nya, tambang logam emas dan perak dan batu 'permata.Dia kaya raya bukan
saja mempunyai tentara malaikati jjn dan insan. Dia kaya raya, lebih daripada
segala yang disebut itu. '

Kita katakan seseorang kaya raya brena ilia banyak menyimpan uang
dalan'J bank atau rhenYhnpan harta bendanya dalam tanah yang tidak terper-

, manai banyaknya. Uang. di dalam bank biSlj.musnah derniklan saja, padahal
bilangannya tidak kUlang, kartmajatuh nilainYa. flarta bendayang digalikan
dalam tanah pisa tidak sempatmembon#arnya kembali dan yang empunya
mati hanya dengan tiga lapis kain kafan. Apalah artinya kekayaan manusia;
rnisalnya hart a banyak, padahal kesehatan kurang. Maka tidakJah ada jalah
buat' mimgkiaskan kekayaap. T~han dengan apa yang , dikatakan kekayaan
pada hamba·Nya. Tida"ksebuah pun pada hakikatnya harta benda ini yang ke·
punyaan kita, sehingga nyawa yang ada dalaril badan pun tidaklah kita yang
menguasain ya. Tuhan jugalah yang ,empunya nyawa kita itu. ' '

Kita lihat lapang terluang alam ini; jauh tidak tentil lagi dirnana 'tepi·
nya. Sehingga ada satu daerah perbintangan yang jauhnyadari sana l<emari
300.000.000 tahun kilatan cahaya; sedang perjalanan cahaya matahari ke·
burni ini hanya dalam 8 detik saja. DemiHianlah -luas kuasa Tuhan, banyak
yang tidak kita ketahui daripada apa y~ngkita ketahui: Ditambah pun usia

~kit a berlipat ganda, 'namun yang kita ketahui daripada kekayaan Tuhan
hanyalah SejlJmput kedl saja. Bahkan 'telah ribuan tahun' m:anusia' ada di
dunia, namun yang diketahui oleh, manusia hanya seba~agiari kedljuga. Dia'
sendiiinya Yang Maha Kuasa menjadikan semuanya itu dan mengaturnya.
Dan Dia' pun Maha Kuasa memusftahkan' semuanya. Semuanya dapat hanctir
lebur alas kehendak.Nya, namun Dia tetap kayajua. Dia tetap kekal, berdiri

_sendirinya, cukup lengI<ilPs~gala gelar dan sifa! ke.q~d~san.Nya. '
- ,

'Arasy tuhan dan alam kelilingnya ,dat:l' malaikat' yang menjunjung'
'arasy itu,ladalah laksana suatu nol kosong saja di.samping,kebesaran dan,ke·
kayaan 11ahi. Ucapan puji dan puja, ,!3sbili dan tahrnid yang diserukan oleh
seorang, hamba 'yang saleh dan wara< ataupun kejahata:n,dan kedurjanaan
hamba Allah yang mendurhaka kepada·Nya, tidaklah akan menambahkeka·'
yaan yang penuh, itu dan tidak pula akan mengurangi wala\! Sebesar,j~~.
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Siapa yang akan dapat mempersyerikati Tuhan, padahal segala sesuatu
ini hanya terjadi atas kehendak-Nya. Bintlng di lahgit pernah dipertuhan

KatalCllnlllh! "Allah adIlJah MaJI/l ESQ.Allah adIlJah tempat memohon:
TidaJc fa bmznak dIln tidak fa dipmznaklctut, dan tidaJc ada tam-Ny« sesuatu
pun ".(AI-fkhlash S.112:14).

»:> \/ fI(j'/~j,. ,.. /
8. Wabdaniyat (ke elUn yang mudak)

"Hai harnba-Ku, kalau sekiranya orang-orang yang pertama atau orang
orang yang paling akhir, baik man usia at au pun jin, semuanya laksana sehati
rnemohonkan apa-apa kepada-Ku, lalu Aku berikan, maka tidaklah akan
rnengurangi kekayaan-Ku sedikit jua pun, hanyalah laksana memasukkan see
buah jarum ke dalam lautan besar . . .. "

Maka makhluk sejak dari yang terbesar sampai kepada yang terkecil,
baru dapat berdiri dan baru dapat hidup, baru dapat ada kalau dikehendaki
oleh Allah. Ada pun Allah adalah berdiri sendirinya, tidak berkehendak kepa
da yang lain. Kaya!

Benarlah apa yang telah diterangkan Tuhan dalam suatu hadis Qudsi:
"Hai hamba-Ku, kalau sekiranya orang-orang yang pertama atau orang

orang yang paling akhir, baik manusia atau pun jin, semuanya laksana sehati
dalam taqwa kepada-Ku, maka tidaklah akan menambah kebesaran-Ku sedikit
jua pun."

"Hai hamba-Ku, kalau sekiranya orang-orang yang pertama atau orang
orang yang piing akhir, balk manusia atau pun jin, semuanya laksana sehati di
dalam kejahatan, tidaklah pula akan mengurangi kekuasaan-Ku sedikit jua
pun."

Benarlah' apa yang telah diterangkan Tuhan d;alam suatu hadis Qudsi:
~'Hai hamba-Ku, kalau sekir~nya orang-orangyang pertama atau orang-

orang,yang paling akhir, baile manusia atau pun jin, semuanya laksana sehati
dalam taqwa kepada-Ku, inaka tidakIah akan menambah; kebesaran-Ku, sedikit
jua pun." , .

"Hai hamba-Ku, kalau sekiranya orang-orang yang pertama atau orang-
. I .

orang Y\lng pIing akhir, baik manusia atau pun jin, semuanya laksana sehati di .
dalam kejahatan, tidaklah pula akan ~engurangi kekuasaan-Ku s.edikit jua
purL"

: "Hai hamba-Ku, kalau sekiranya orang-orang yang pertama,atau orang-
orang yang paling ald).ir;baik man usia atau, pun jin, semuanya laksana sehati .
memoh9nkan apa-apa: kepada-Ku, lalu Aku berikan, maka tidaklah akan
mengurangi kekayaan-Ku sedikit ju.a pun, ,hanyalah laksana memasukkan se-
buahjarum ke dalam lautan'besar . . .. " . .

Maka makWuk sejak dlii yang tefbesar' sampai kepada yang terkecil,
bam dapat berdiri dan bani dapat. hidup, baru dapat ada kalau dikehendaki
oleh Alll!h. Ada pun ,Allah adalah berdiri sendirinya, tidak b~rkehendak kepa-
da yahg lain. Kaya! .

8. ,Wahdaniyat (keesaa~ yang mudak)

fI ./ . I ~/

/l:~\~"

, Katakanlah! "Allah ad4/ah,Ma1uz Esa, Allah .ada/all tempat memohon.
Tidak fa beranak c/4n·tida~ fq diperanakluin, dantidak ada tara·Nya $esuatu
pun':(A/-Ikhlash S:112:1-4). .'

Siapa yang akan dapat mempersy.erikati,Tuhan, padahal segala sesuatu
ini. hanya terjadi atas kehe~dak-Nya. ~intang di lahgitpernah' 4ipertuh8n

\ '
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orang, dipersangkutkan dengan pergantian musirn, padahal dengan kedatang
an cahaya bulan saja pun, cahaya bin tang telah pudar. Akan dipertuhan bu
lan, maka bulan pun tidak senantiasa penuh, cahayanya hanya karena kasihan
matahari. Matahari pun akan dituhankan, sudah ternyata bahwa sang surya
yang menjadi pusat persatuan alam kita ini, hanyalah satu daripada ribu
ribuan matahari yang menjadi pusat sendiri pula dari alamnya.

Orang dahulukala menyembah batu. Batu itu mereka pahat dari salah
satu bahagian burni. Maka apakah bedanya batu yang dipahat dari bumi itu
daripada batu yang lain? Batu di candi Borobudur, adalah pecahan daripada
bukit-bukit sekitar daerah Jogyakarta. Mengapa tidak bukit itu saja disern
bah, bahkan mengapa tidak burni itu saja disembah? Apakah bedanya batu
batu yang dituhankan itu dengan batu-batu yang lain yang berserak di tengah
padang atau di Bengawan Solo?

Dan ada pula yang menyembah binatang, menyembah ular senduk, se
hingga berkeliaranlah ular di negeri mereka, untuk menggigit mereka. Dan ada
pula yang menyembah sapi. Sapi-sapi yang dihalau oleh seorang BenggaJi,
yang terkejut dan tercengang-cengang melihat auto lalu. Kalau memang sapi
itu Tuhan, sudah patutlah dia mengutuki dunia ini, karena sebahagian besar
orang menternakkan sapi bukanlah karena akan disembah, tetapi karen a akan
dimakan.

Berkali-kali di zaman purbakala rnanusia-manusia yang menyangka diri
nya kuat kuasa, demikian meningkat sehingga merasa pula bahwa dirinya ada
lah Tuhan. Atau memerintah atas nama Tuhan. Fir'un , Narnruz, dan lain-lain,
Di zaman moderen timbul orang-orang yang mendabik dada mengatakan dia
lah yang lebih berkuasa. Sedang namanya dipuja orang setinggi langit. Kepa
da Mussolini diucapkan orang "EI Duce", kepada Hitler diucapkan "Fuhrer".
Setelah sampai di puncaknya, maka Bung Hitler terpaksa membunuh diri ber
sarna gundiknya, dan Mussollni digantung orang bersama dengan gandaknya
pula.

Untuk memperbaiki kepercayaan yang karut inilah Tuhan mengutus
Rasul-rasulnya ke dunia fana ini memberi tahu kepada insan bahwasanya
Tuhan hanya satu, tiada berserikat. Nabi-nabi dan Rasul-rasul boleh dikata
kan datang membawa satu inti seruan dan satu maksud. Sebab itu maka
Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan 'Isa (semoga shalawat dan salam atas mereka
semuanya), adalah mempunyai maksud yang satu jua. Tetapi pengikut yang
datang di belakang terkadang terpengaruh juga oleh keadaan keliling-

orang, dipersangkutkan dengan pergantian musim, padahal dengan kedatang,
an cahaya'bulan sajapun, cahaya bintang telah Plldar. Akan 'dipertuhan bu·
lan, maka bulan pun tidak sen~ntiasa penuh, cahay~nya hanya karena kasihan
matahari. Matahari pun akan dituhaOkan" sudah ternyata bahwa sang surya
yang menjadi pusat persatuan' alam kita ini, hanyalah satu daripada ribu·
ribuan matahari yang menjadi pusat sendiri pula d~ri alamnya. , I

Orang dahulukala menyembah bat\.!. Batu itu mereka pahat dari salah·,
satu bahagian bumi. Maka apakah bedanya batu yang dip,ahatdari bumi itu
daripada batu )lang lain? Batu di candi Borobudur, adalah pecahan' daripada
bukit·bukit se,kitar daerah Jogyakarta. ~engapa tidak bukit itu, Saja disem·
bah, bahkim'mengapa tidak bumi itu ~ja disembah? Apak~h bedanya batu·
batu yang dituhankan itu dengan batu-batu' yang lain yang be'rserak di tengah
padang atau di Bengawan Solo?
, Dan ada pula yang menyembah binatang, menyembah ular Senduk, se-
hingga b~rkeliaraTilah ular di negeri mereka, untuk menggigit mereka. Dan a~a
'pula yang menyembah ~pi. Sapi-sapi yang dihalau oleh se'orang Benggali,
yang terkejut dan tercengang·cengang melihat auto lalu. Kal~umernang sapi
itu ruhan, sudah patutlah dia mengutuki dunia lni, karena sebahagian besar
!Jrang menternakkap sapi' bukanlah kar~na akan 'dlsembah, tetapi karen a akan
dimakari.

Berkali·kali di zaman purbakaia manusia-manusia yang menyangka diri·
nya kuat kuasa, demikian meningkat seh1ngga me rasa pula bahwa dirinya ada·
'lah Tuhan. Atau memerintah atas nama Tuhan.Fir'uil , Namruz, dan lain·lain.. . '.' \

Di zaman moderen timbul orang-orang yang mendilbik dada mengatakan dia-
lah yang lebih be-rkuasa. Sedang ~amanya dipuja orang set~ggi langit. Kepa·
da Mussolini diucapkanorang "EI Dute", k~pada Hitler diucapkan "Fuhrer".
Setelah sampai di puncaknya, maka Bung Hitler terpaksa membunuh, diri ber-

, sama gundiJaiya, dan Mussolini, digantung orang bersama d~ngan gandaknya
pula. ' '

Unt,uk memperbaiki kepercayaan yang karut inilah Tuhan mengutus
Rasul-rasufuya ke dunia fana ini memberi tahu kepada insan bahwasanya
Tuhan hanya satu, tiada berserikat. Nabi-nabi dan Rasul-rasul boleh dikata- ,
kan datang membawa satu inti seruan dan satu maksud.' Sebabitu ~aka
Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan 'Isa (semoga shalawat dan'salam atas inereka
semulmya), adalah m,empunyai maksud yang s;ltu jua. Te~api pengikut yang
datahg ,di' belakang terkadang terpengaruh juga, oleh keadaan keliling'
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nya. Sehingga seketika Bani Israil telah diseberangkan Tuhan dengan pirn
pinan Nabi Musa meninggaLkan negeri Mesir akan pulang ke bumi Kan'an, di
tengah jalan mereka telah lupa apa isi agama yang diperjuangkan oleh pernim
pin mereka. Mereka meminta kepada Nabi Musa, supaya "dibuatkan" pula
mereka tuhan-tuhan itu, sebab mereka lihat suku-suku yang mereka ternui di
tengah jalan ada tuhan-tuhannya sendiri. Bahkan datang Samiri mengemuka
kan "tuhan" baru, yaitu 'Ijl, anak sapi.

Nabi 'Isa yang datang kemudian daripada itu amatlah besar jasanya, dan
banyaklah anugerah serta pertolongan Tuhan kepada beliau di dalam me
nyampaikan seruan Tuhan kepada ummat. Maka oleh karen a Nabi lsa luar
biasa jasanya dan kebesarannya, tidaklah mereka langsung lagi mengingat ke
pada Allah yang melimpahkan kurnia kepada hamba-Nya yang di pilihnya itu,
bahkan mcreka katakan bahwa 'Isa itu putera Tuhan.

Bagaimanalah 'Isa Almasih dituhankan. Jangankan menjadikan bina
tang di langit sedangkan menjadikan dirinya sendiri dia tidak kuasa. Alangkah
berbelit-belitnya fikiran menuhankan man usia 'Isa ini. Dia diutus ke dunia,
sebagai putera Tuhan yang menjelma. Bahkan kala yang setengahnya, Tuhan
Allah itu sendirilah yang menjelma menjadi rnanusia. Pada dirinya berhimpun
tiga oknurn, yaitu Sang Rama, Sang Putra dan Ruhul Qudus. Kata yang lain
pula, bukan begitu. Tetapi Tuhan itu ialah Allah, 'Isa dan ibunya. Kemudian
itu 'Isa tadi mati di kayu palang sebagai penebus dosa manusia. Tidak di
terangkan apakah ketika dia disalibkan -itu dia masih bertiga juga dalarn diri
yang satu? Atau ketika itu Allah telah meninggalkan dirinya dan dia sendiri
pergi dipalang seorang diri? Sebab waktu itu dia berkata "Eli, eli lama sabak
tani": Ya Tuhanku, Ya Tuhanku! Apakah sebabnya Engkau rneninggalkan
Daku? (Matius, 27:46).

Setengahnya pula mengangkat 'Isa lcbih tinggi ke atas, tidak Icrcapai
kalau tidak dcngan pcrantaraan ibunya Maryam, lalu mercka pujalah Maryam
itu.

Lalu timbullah pcrselisihan bagaimana benarkah ketuhanan 'Isa itu?
Dan bagaimanakah pcrsatuannya dengan Allah? Yang setengah mcngatakan
laksana persatuan api dcngan besi yang sangat panas, schingga mcrah schingga
tidak dapat dipisahkan lagi, mana api mana bcsi. Setengahnya berkata, bukan
dernikian, Yang scbenarnya adalah 'Isa itu mempunyai dua sifat, pertarna sifat
"Lahut", ketuhanan. Kedua sifat "nasut" keinsanan,

K.emudian timbuUah pula perselisihan sesarna rucrcka, bagaimana kc
dudukan 'Isa dengan panggilan "anak Allah" itu? Apakah Allah kawin dengan

\

"nya. Sehingga seketika Bani Israil telah diseberangkan Tuhan dengan pim-
pinan NabiMusa meninggalkan negeri Mesir akan pulang ke burni Kan'an,,di
tengah jalan mereka telah lupa apa isi agama yang diperjuangkan oleh pernim;

.pin mereka; Mereka merninta kepada Nabi Musa,supaya "dibuatkan'.' pula
mereka tuhan-tuhan itu, sebab merekalihat suku-suku yang mereka temui di
tengah jalah adat~han-tuhannya sendiri. Bahkan datang Sa!TIirimeng~rriuka~'
kan "tuhan" bani, yaitu 'Ijl, anaks'api.

Nabi 'Isa yang datang kemudian daripada itu amatlah besarjasanya, dan
banyaklah. anugerah serta pertolongan Tuhan kepada beliau.di dalam me-

.n.yampaikan se~uan Tuhan kepada um~at. Maka oleh karena Nabi Isa luar
biasa jasanya dan kebesarannya, tidak)ah' mereka langsu~g lagi mengingat ke-
pada Allah yang melimpahkan kurnia kepada hamba-Nya yang di pilihnya itu,

'bahkan mereka katalcan bahwa 'Isa itu putera Tuhan. '
Bagaimanalah 'Isa 'A1masih dituhankan., ~ang~nkan' menjadik~n bin~-

tang di langit sedangkan menjadtkan dirinya sendiri dia tidak kua~a. Alangkah
berbelit~helitnya fikiran menuhankan manusia 'Isa, ini. Di~ diutus ke dUnia,

I.

sebagai putera Tuhan yang menjelma. Bahkan kata yang setengahnya, Tuhan
Allah itu sendirilah yang menjelma menjadi manusia. Pada diiihya berhiriIpun
tiga oknum,' yaitu Sang Rama, Sang Putra ·dan Ruhul Qudus. Kata yang lain
pula, bukan begitu. Tetapi Tuhan itu, ialah Allah, 'Isa dan ibunya. Kemudian .
!tu 'I~ tadi mati di kayu, palang sebagai penebus dosa, man usia. Tidak di-
terangkan apakah ketika dia disalibkan Hu dia masih bertiga juga dalam diri
rang 'satu? Atau ketika itu All,ah tel~h .meninggalkan dirinya dan dia sendiri
pergi dipahing StlOrang dirt? Sebab waktu itu dia berkata "Eli, eli lama sabak- ,
b.ni": --Ya Tuhanku, Ya Tuhanku! Apakah sebabnya Engkau jl1enjnggalkan
Daku? (Matius; 27:46). ' .

. Setengahnya pula m,en~angkat 'Isa lebih tinggi ke atas, tidak tercapai
kalau tidak dengan perantaraan ibunya Maryam, lalu mereka pujalah Maryam .
itu. "

Lalu timbullap perselisihan bagaimana benarkah ketuhanan 'Isa itu?
Dan bagaimana~ah persatuannya dengan Allah? Yang setengah mengatakan . '
laksan,a persatuan api dengan besi yangsanga't panas, sehingga merah sehingga
tidak dapa,t dipisahkan lagi, mapa api mana besi. Setengahnya berkatll, bukan

. dernilcian.. Yang sebemirnya adalah 'Isa itu mempunyai dua sifat, peitam~ sifat
"Lahut", ketuhanan. Kedua"Sifat "nasut" keinsanan~ , '

. Kemudian timbullah pula perselisihan sesama mereka, bagaimana ke-
dudukan'Isa dengan panggilan "anat< Allah" itu? Apakah Allah kawin dengan

"
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Maryam? Bukan! Dia adalah anak Allah, dan Maryam hanyalah sebagai salur
an saja! Maka yang setengahnya berkatalah bahwa, '(sa sebenarnya anak
Allah, dan jangan ditanyakan bagaimana perhubungan Maryam dengan Allah.
Yang setengahnya lagi berkata bahwa arti anak di sini ialah karena sangat di
kasihi saja. Bukan anak sebenar anak sebagai biasa yang difikirkan orang.

Dunia pun bertarnbah rnaju. Namun kedudukan "anak" itu ditinjau
dan ditinjau orang juga. Di zaman Pertengahan kaum pendeta berhak rneng
usir orang dari dalarn agarna, kalau sekiranya fahamnya ten tang '(sa itu ber
beda dengan faham yang telah ditetapkan oleh gereja. Maka campur tangan
lah gereja menentukan kepercayaan yang harus dianut man usia, sehingga
hilanglah kemerdekaan bcrfikir. Siapa mengeluarkan pendapat baru di kucil
kan, atau rnurtad, kafir. Kadang-k adang disiksa , dibakar, dikorek matanya.
dicincang badannya. Padahal belurn tentu orang itu mengeluarkan pendapat
yang salah pada hakikatnya. Maka banyaklah orang yang terusir dari agama,
dituduh rnulhid, ingkar, padahal kepercayaannya kepada AUah masih ada.

Kekuasaan kaum agama yang tidak terbatas ini, akhirnya diberontak
orang. Timbullah zaman perobahan baharu di benua Eropa, yang dimulai
oleh kaum agama sendiri, yaitu Martin Luther. lnilah pemberontakan fikiran
yang pertarna. Akhir kernudiannya lanjutlah pernberontakan itu, sehingga
lepaslah orang dari kungkungan gereja. dan dapatlah orang berfikir bebas.
Bahkan orang lebih berani lagi. Lalu orang pisahkan apa yang bernama i1mu
pengetahuan (science) dengan apa yang dinamai agama. Tetapi karena perasa
an agama yang sebenarnya, payahlah hilang dari hati sebahagian yang sangat
terbesar daripada rnanusia, maka ada orang yang membikin mazhab baru,
bahkan ada yang membikin agama baru. Di antara satu cabang(sekte) agarna
Kristen ialah rnazhab Unitarian, artinya mazhab "kesatuan", mazhab Tauhid,
yang menolak sarna sekali kepercayaan ten tang 'Isa itu Tuhan atau putera
Tuhan, putera hakiki (Ietterlijk) atau majazi (figuurUjk).

Padahal lama sebelum segalanya ini, Muhammad s.a.w. telah menegas
kan bahwa itu adalah kepercayaan yang telah jauh keluar daripada hakikat
agama Tauhid tadi. Muhammad menyatakan bahwasanya agama yang dibawa
Nuh, Ibrahim, Musa, '(sa adalah agama yang satu jua, yaitu menegakkan ke
percayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat agama yang mereka bawa
adalah satu, yaitu penyerahan diri yang bulat kepada Dahl tidak bercabang
kepada yang lain. Orang Yahudi membanggakan ajaran itu, lalu mereka
"monopoli" dan mereka katakan agama itu adalah kepunyaan orang Yahudi
saja. Orang Nazaret bangga pula karena agama itu dilanjutkan oleh 'Isa

Maryam? Bukan! Dia adalah anakAllah; dan Maryam hanyalah sebagai salur-
an saja! Maka yang setengahnya berkatalah 'bahwa, 'lsa -sebenarnya -anak

, , Allah, dan jangan ditanyakan bagaimana perhubtingan Maryam cienga~ Allah.
Yang setengahnya lagi berkata bahwa a,rti anak di sin'i iaIah ~arena sanga!. di-
kasihi saja. Bukan anak sebenar anak sebagal bias~ yimg' difikirkan orang.

- . Dunia pun bertambah maju. Namun ked~dukan "anak" itlf ditinjau
dan ditinjau orang juga. Di ];amaIl Fertengahan kaum pendeta' berhak meng-
USif'orang dari daiam agama; kalau sekiranya fahaIhnya ten tang 'Isa itu ber~'
beda dengan faham yang telah ditetapkan.oleh gereja. Maka'campur tanga~-
l~h gereja m.enentukan kepercayaap. yang hartis dianut ~anusitl, sehingga

.hilanglah kemerdekaan berfikir. Siapa mengeluarkan pendapat baru di kucH-
kan, atau mu rtad , kafir. Kadang-kadarJ.g disiksa, dibakar, dikorek matanY;l,
dlcincang badaIlI).ya: .Padahal behim tentu orang itu me~gllluarkan pendapat
yang salah pada hakikatnya. Maka banyaklah orang yang terusir da~i agama,
dituduh mulhid, ingkar, padahaI' kepercayaannya kepada Allah masih ada.

Kekuasaan kaum agama yang tidak terbatas Uti, akhirnya di'?erontak
orang. timbullah zaman. perobalmn baharu di benua Eropa, Yang dimulai
oleh kaum agama sendiri, yaitu Martin Luther. Inilah pemberontakan'J'ooran
yang pertal'l1~. Akhir kemlJdiannY'a lanjutlah pemberontakan itu, sehingga
lepaslah orang dari kungkungan gereja, dan dapatlah orang berfikir bebas.

, Bahkan orang lebm be~ani lagi. Lalu orap.g pisahkan apa yang bernama il,mu .
, pengetahuan (science) dengan apa yang dinamai agama.' Tetapi karena perasa-
an agama yang sebenarnya, payahllah hUang dar~ hati sebahagian ,yang sangat
terbesar daripada manusia, maka ,ada orang yang membikin mazhab baru,
bahkan ada yang membikin agam.a bani. Qian~ara satu cabang(sekte) agarna:
Kristen ialah mazhab Unitarian, artinya mazhab'''k~satuan'', mazhab rauhid, '
y~g menolak sarna sekali kepercayaan tentang 'Isa itu TuhanJ atau putera
TUhan, putera hakiki (lette'rlijk) atau majazi (figuuflijk). .' ' " :

'.PadahaI lama ~ebelum segalanya ini, Muhammad s.a.w. telah mep.egas-
~an bahwa itu adalah keperc;:ayaan yang telah jauh keluar daripada: hakika't
agama Tauhid tadi. Muhammad menyatakan bahwasanyaagarna ya~g dibawa
Nuh, Ibrahim, Musa, 'Isa adalah agamll yang 'satu jua, yaitu menegakkan ke-
percayaan kepada Tuhan Yang ~ah~ Esa.Haictkat.agama yang mereka bawa
adaIah satu, yaitu penyerahan diri yang bulat kepada Dahi tidak bercabang ,
kepada yang lain. Orang Yah~di membanggakanajaran itu,.lalu 'mereka
"monopoli" dan Jmereka katakan agama itu adaIah kepunyaanorang Yahudi
saja. Or~ng N~z~ret bangga pula Karena'a~a, itu' dilarijut~n bleh '!sa
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Almasih di negeri Nazaret di Betlehem, lalu mereka namai agama Nasrani.
Muhammad tidak menamai agarna itu Muhammadi, atau Makkawi, Arabi.
Dia pulangkan kepada pokok ajarannya, yaitu "Islam", mcnyerah dengan
sukarela kepada llahi. Dan diakuinya terus terang bahwa kedatangannya ada
lah membenarkan intisari dari ajaran Ibrahim, Musa dan 'lsa dan Nabi-nabi
yang lain-lain yang dahulu daripadanya itu.

'Isa Almasih adalah insan seperti Nabi-nabi yang lain juga, bahkan se
perti kita manusia yang lain juga; makan, minum, tidur, dan rneneruskan aki
bat dari makan dan minum ke kamar kecil. Dan tidak kuasa me nahan rezeki
orang atau melimpahkan rezeki, tak kuasa mematikan dan menghidupkan, dia
tidak kuasa mengatur langit dan burni. Kalau ada orang yang telah kelihatan
rnati lalu dihidupkannya, bukanlah itu kuasanya. melainkan dengan izin
Allahjua.

Islam mengakui bahwa 'Isa dilahirkan ke dunia oleh Maryam dengan
kehendak Tuhan, tidak dengan perantaraan bapa. Pengikut 'Isa terlalu cinta
kepadanya, lalu lantaran kelahiran yang ganjil itu, dia dikatakan "anak
Tuhan". Ada pun yang benci kepadanya, yaitu orang Yahudi, karena kela
hiran dernikian, lalu menuduh 'Isa itu "anak haram jadah", asiaghfirullah!

'Isa adalah satu di antara miliunan manusia dan miliun-rniliunan a1am.
Sebenarnya kejadian bin tang-bin tang, matahari dan bulan, bumi dan segala isi
nya awan yang bergerak, kayu-kayuan di rimba, semuanya itu adalah kejadi
an yang sangat ajaib seribu kali lebih ajaib daripada kejadian 'lsa. Semua alam
dijadikan Tuhan; ada jadi tanah, ada jadi laut. ada jadi jin, ada jadi manusia,
ada bernama batu dan ada bernama berlian. Kilat logam di pasir sama, pada
hal setengahnya loyang, setengah timah dan setengahnya emas. Namun apa
pun yang dikehendaki Tuhan atas seluruh makhluknya. tidaklah akan
mengobah kedudukan Tuhan, lalu menjadi sebahagian daripada makhluk,
atau mengobah kedudukan makhluk menjadi sebahagian daripada Tuhan.

Seorang insinyur membangunkan sebuah gedung daripada batu dan
pasir. Maka adalah batu itu yang dijadikan sendi di bawah, dan ada batu dan
pasir yang diletakkan sebelah alas. sehingga dialah yang kelihatan dari jauh.
Datu dan pasir sebelah alas, terangkat ke atas bukanlah atas kehendak sendiri.
Diangkat maka terangkat dan hakikatnya tidaklah berobah dengan pasir dan
batu yang dijadikan sendi. Maka tidaklah layak bagi si batu dan pasir itu
karena dia terletak di atas mengatakan bahwa dialah yang lebih mulia.

Kalau 'Isa karena keganjilan kelahirannya itu patut dikatakan anak
Tuhan, maka Adam, atau rnanusia pertama yang mulai dianugerahi aka! dan

Almasih di negeri Nazaref di &tlehem, lalu mereka namai agama Nasrani.
Muhammad tidak menamai agam'a itu MUhammadi, atau Makkawi, Arabi.
Dia pulanglGIO kepada pokok ajarann'ya, yaitu "Islam", menyerah dengan
sukarela kepada Bahi. Dan diakuinya terus terang bahwa kedatangannya ada·
lah membenatkan intisari dari ajaran Ibrahim, Musa dan 'Isa dan 'NabFnabi
yang lain-lain yang dahulu daripadanya itu. '

"Isa Almasihadalah ins.an seperti Nabi-nabi yang lain'juga, bahkan se.-
perti kita manusia yang lain juga; makan, minum, tidur, dan meneruskan aki-
bat dari makan dan minum ke ka~ar keci!. Dan tidak. kuasa meI)ahan rezeki
orang atau melimpahkan rezeki, tak kuasa mematikan dan menghidupkan, dia

.tfdak kuasa mengatur langit dllO bumi. K,alau ada orang yang telah kelihat.al).
mati 'Ialu dihidupkannya, 'bukanlah itu kuasanya, melainkan dengan izin
Allah Jua. " " ' . .

Islam mengakui bahwa 'Isa dilahirkan ke dunia oleh Maryam dengan
kehenda,k Tuhan, tidak dengan perantaraan bapa. Pengikut 'Isa terlalu,cinta
kepadany~, lalu lalJtaran kelahiran yang ganjil itu, dia dikatakan "anak
TuQan". Ada pun yang bend kepadanya, yaituorang Yahudi, karena kela~ .
hiran denli~an, lalu menuduh 'Isa itu "anak haramjadah", astaghflrUlIah!

'Isa' adalah satu di~ntara miliunan manusia dan miJiun-miliunan alam.
Sebenarnya kejad!an bintang·bintang, matahari dan bulan,'bumi dan segala isi:
nra awan yang bergerak, kayu·kayiian di rimba, Se.muanya itu adalah kejadi·
an yang sangat ajaib seribu kali lebih ajaib dll-ripada kejadian 'Isa. Serriua alam

· dijadikan Tuhan; ada' jadi tanah, ada jadi laut. ada jadi jin,ada jadi manusia,
ada bernama batu dan ada bernama berlian: Kilat logam di pasir sama, pada-
hal sptengahnya loyang, setengah tirnah dan setengahnya emas. Namun apa
pun yang dik~hendaki Tuhan' a~s seluruh. makhluknya, tidaklah akan
rilengobah k~duciukan' Tuhan, ialu menjadi sebahagian d;ripada m~khluk,

·atau mengo~ah. kedudukan ,tnakhluk menjadi sebahagian daripada Tuhan.
Seorang insinyur memb3ngunkan sebuah gedung daripada batu dan

pasir. Maka adalah batu itu yang dijadiklln 'sendi di bawah, dan~da batu dan
paSir yang diletlfkkan sebelah ~tas, sehingga dialah yang ke'lihatari dari jauh.
Batu da'n pasir s~belah atas, telangkat ke at~s bu~anlah atas keheildak sendirL
Diangkat ~aka terangkat dan hakikatnya tidaklah berobah dengan pasir dan

· batu ,yang dijadikan sendi. Maka tidaklah .Iayak ba8i si batu dan pasiritu
karena dia terletak di atas qtengatakan bahwa dialah ~ang lebihmulia.

Kalau'.sa· karena keganjilan kelahirannya itu patut .dikatakan' anak
Tuhan, maka AdaJ11,atau m.anusia ~rtama yang mulai dianugeral).i aka! dan

. '. I '

58



59

Tauhid yang ilchkls

fikiran sebagai sinar limpahan (faidh) dari llahi, lebih layakJah diangkat men
jadi anak Tuhan pula. Bahkan malaikat-rnalaikat pun layaklah dikatakan
putera dan puteri Tuhan. Sebab tidak campur sedikit juga dengan anasir
insaniat.

Semuanya itu tidak! Tuhan itu adalah berdiri sendiri, mutlak dalam ke
satuan-Nya.

Berbagai ragam "fiIsafat" orang yang berfaham polytheisme [rnensyeri
katkan Tuhan). Ada yang mengatakan Tuhan itu dua, yaitu Tuhan dari Caha
ya dan Tuhan' dari Kegelapan. Dan ada yang mengatakan Tuhan itu bertiga,
yaitu yang menjadikan (Brahma). yang mengatur (Wisynu) dan yang merusak
binasakan (Syiwa). Jadi Tuhan cahaya tidaklah berkuasa atas kegelapan. dan
Tuhan gelap tidak sampai kuasanya memberi terang. Yang menjadikan tak
kuasa mernelihara, yang memelihara tak kuasa rnerusakkan, dan yang rneru
sakkan tak kuasa menjadikan dan memelihara; demikian seterusnya. Alang
kah payahnya Tuhan-tuhan yang semuanya tidak berkuasa atas tugas kawan
nya, dan kawannya tak berkuasa atas tugasnya; Alangkah payahnya mereka
mengatur kekuasaan itu. Tidak boleh mengganggu gugat kepada kekuasaan
yang lain. karena masing-rnasingnya mempunyai kekuasaan yang terbatas.

Memikirkan Tuhan dengan cara seperti ini adaIah moran yang belum
sempuma. Barulah sempuma kaIau ada "Kekuasaan Tertinggi" yang meliputi
akan semuanya. Bukan sebagai koordinator saja, dan bukan sebagai seorang
presiden yang hanya menjadi lambang negara, yang tidak boleh diganggu guo
gat.

Boleh dipanjangkan lagi misal-misal. namun hasil paling akhir adalah
bahwa kepercayaan tentang berserikatnya beberapa Tuhan memerintah ada
lah kepercayaan yang belum matang. yang timbul daripada ftkiran yang be
lum matang.

Sedangkan mengatur sebuah negara tidaklah boleh ada dua lcekuasaan
terbagi, namun pokok pangkal kekuasaan hanya satu. Tidak boleh ada negara
daIam negara. Selama masih ada negara dalam negara, akan timbuUah kacau
baIau. Dan aIam yang entah sudah beberapa rniliun tahunkah usianya ini, be
lumlah pernah kacau perjalanaonya; langit cakrawala. bintang-bintang dan
sampai kepada atom yang sekecil-kecilnya berjalan dengan teratur.

Hanya satu kekuasaan; tidak mungkin dua.

I ,
filaran sebagai sinar limpahan (faidh) dari Uahi, lebih layaklah diangkat men-
jadi anak 'Fuhan pula. Bahka.n malaikat-malaikatpun layaklah dikata~n
putera dan "puteri ,Tuhan. Sebab tidak campur sedikit juga dengllfi anasir
insaniat.' .
, ' Semuanya itu'tidak! Tuhan 'itu adalah berdiri sendiri, rtlutlak dalam ke-

satuan-Nya. ' \
'Berbaga~ ragam "ftlsafat" orang' y,angberfaham polytheisme (mensyeri-

katk~n Tuhan). Ada yang mengatakan Tuhan itu dua,yaitu Tuhan dari Caha-
ya dan TUhan dari Kegelapan. Dan ada yang mengatakan Tuhan itu bertiga,
yaitu yang menjadikan (Brahma), yapg mengatur (Wisynu) dan yang merusak-'
binasakan (Syiwa). Jadi Tuhan cahaya tidaklah berkuasa atas, kegelapan, dan
ruhan gelap tidak sampai kuasanya memberi'terang. Yang menjadikan tak
'kuasa memelihara, yang memelihara tak kuasa merusakkan, dan yang meru-
sakkantak kuasa menjadikan dan memetihara; demikianseterusnya. Mang- /'
kah payahnya Tuhan·tuhari yang semullfiya tidak: berkuasa 'atas tugas kawan-
nya, dan kawannya tak berkuasa atas tugasnya; Ala~kah payahnya mereka
mengatur kekuasaan itu. Tidak boleh mengganggu gugat kepada .kekuasaan
yang .lain, ka!ena masing-masingnya mempunyai kekuasaan yang terbatas.

Memikirkan TUhan dengan cara seperti ini adalah. ftlaran yang belum
seq-tpwna. Barulah s~mpurll:a kalau a<;la"Kekuasaan T~rtinggi" yang meliputi.
akan' semuanya. ,Bukan sebagai koordinator saja, dan bukan sebagai seoran~
preside~ yang hanya menja~ lambang negara"yangtidak boleh diganggu gu-
gat. " "

, Boleh: dipanjangkilfi lagi misal-misal, namun hasil paling akhir" adalah
bah~a kepercayaan ten tang ·berserikatriya beberapa ,Tuhan memerintah ada-
lah kepercayaan yang belum matang, yang timbul daripada fJkiran yang be-
lum Jllatang. . , .

Sedangkan mengatur sebuah negara tidaklah. boleh ada dua 'kekUasaan
terbagi, namun pokok pangkal kekuasaan ha~ya satu. Tidak boleh ada negara
dalam negara.' Selamil masih adanega,ra dalam negara, akan timbullah kacau

) balau. Dan ala~ yang 'entlh sudah beberapa miliun tahunkah tisianya ini, be·
lumlah pernah kacau perjalanaonya; langit cakr'awala, bintang·bintang dan

. sampa1 kepada atom yang sekecil-kecilnya berjalan dengan teratur. '
Hanya satu kekuasaan;"tidak mungkin dua.· .

I

Tauhid yang ikhlas
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Orang-orang musyrikin di Makkah waktu Nabi Muhammad diutus
Tuhan, disuruh menanyakan baik-baik, siapakah yang menjadikan langit dan
burni? Mereka mengakui jua bahwasanya yang mcnjadikan itu ialah Allah.
Mereka mengakui. Scbab itu adalah kesan asal dalam fikiran dan dalam pera
saan.

Tetapi di manakah kesalahannya? Mereka di kala berfikir tcnang, rneng
akui Tuhan itu Esa. Tetapi karen a di samping fikiran tenang ini ada lagi rasa
lain yang mempengaruhi hidup, maka ketika memuja Ilahi tadi timbullah ke
salahan. Lalu dibikin patung dan berhala. Atau disembah batu dan kayu.
Sebab kata mereka, tidaklah layak kita manusia ini sampai langsung kepada

Tiada satu makhluk pun sejak dari yang sebcsar-besamya. sampai yang
sekecil-kecilnya yang akan sanggup kita "kandidarkan" rnenjadikan Tuhan.

Waktu tenang dan ikhlas, rerasalah kekuasaan itu hanya satu orang yang
mengatakan Tuhan bertiga. (Brahrna, Wisynu. Syiwa) lama-lama rnengakuinya
bahwa Sang Hyang Tunggal itu hanya satu jua. Itulah Brahmana, Oialah tern
pat terkurnpulnya segala kekuasaan. Orang Kcristen bila terlcpas daripada de
bat berkaruk rnuluk, mengaku di dalam hati sanubarinya, yang sebenar Tuhan
hanya Yang Esa itu jua; Allah! Mercka mengakui bahwa bukanlah 'Isa yang
menjadikan langit dan burni, atau yang memberi hasil tumbuh-turnbuhan,
yang memberi durian dan manggis berbuah. Bukanlah 'Isa yang mempahitkan
kulit manggis dan memaniskan isinya. Mereka pun mengakui: Bukan! Kuasa
'lsa tidaklah sampai begitu.

Tetapi untuk meyakinkan diri sendiri bahwa 'Isa Almasih itu adalah
Tuhan, mereka jadikan satu dia dengan Allah, bersarna-sama dengan Ruhu'l
Qudus. Tegasnya, Allah Ta'ala itu sendiri ialah 'Isa juga. dan Ruhul Qudus itu
satu dan yang satu itu ialah bertiga. Sehingga dengan demikian mereka sendiri
pun tidak mengerti lagi apa yang mereka percayai. Dan bagi mereka tidak di
mengerti itulah kepercayaan yang sejati.

"La ilaha iIIllllllll "; Tiada Thhonmclainkan Allah.

Bertambah bersih cara kita berfikir, bertarnbah terbukalah jalan kepada
Tauhid. Akhir perjalanan akal, walaupun dari pangkal yang mana kita mulai.
hanyalah satu ucapan saja, yakni :

i

Bertambah lJersiP.cara kita berflkir~ beitambah terbukalah jalan kepada
Tauhidr Akhir perjalanat:l akal, walaupun dari pangkal yang mana kita mUllli,
hanyalah satu ucapan ~aja, yakni : '

, '

~
I

"La ilaha il(allah "; Tiada Tu'harl, mel(1inkan Allah,

Tiada -satu makhluk pun sejak dari yang sebesar.besarnya"sarnpai yang
sekecil-!cecilnya yang akan sanggup kita "kandidatkan". menjadikan ruhan.

, Waktu tenang dan ikhlas, terasala'Q'kekuasaan itu hanya satu orang yang
.merigatakan T~ha~ bertiga, (Brahma, Wisynu, Syiwa) lama-lama mengakuinya
bahwa Sang Hyang Tunggal itu hanya satujua. Itulah Brahmana. Dialah tern.' '
pat terkumpi.l1nya sega'ia kekuasaan. Orang Keristen bila terlepas da,ripada de-
bat berkaruk muluk; mengaku di'dalam hati sanubarinya, yang sebe.nar Tuhan
hanya Yang Esa itu Cj~a; ,Allah!' Mereka mengakui bahwa bukanlah'Isa yang
menjadikan langit dan buihi, atau yang memberi hasil tumbuh.tumbuhan,
,yang membeddurian dan manggis berbuah. Bukanlah 'Isa yang mempahitkan
kulit manggis dan memaniskan isinya. Mereka pun mengakui: Bukan! Kuasa
'I~a .tidaklah sampai begitu. , .

Tetapi untuk meyakinkan diri sendiri bahwa 'Isa Almasih itu adalah
Tuhan, mereka jadikan satu dia dengan Allah, bersama·sama dengan, Ruhu'l
Qudus. Tegasnya, Allah Ta'ala ttu sendiri ialah 'Isa juga, dan RuhuI Qudus' itu
satu dan yang satu itu ialah bertiga. Sehingga dengan demikian mereka sendiri
pun tidak -\llengerti la"gi'apa yang meieka percayai. Dan bagi mereka tidak di.
,mengerti itulah keperc~yaan yang .sejati.

. O~a~g.orang musyrikin 'di Makkah waktu Nabi Muhammad diutus
Tuhan, disuruh, me,nanyakan baik·baik; siapakah yang menjadikan langit dan
bumi? Mereka mengakui jua b'ahwasanya yang. merijadikan itu ialah Allah.
Merekamengakui. Sebab itu adalah kesan a.sal dalam flkirap dan dalam pera·
saan.

Tetapi'di mapakah kesalaha.nnya? Mereka.di kala berfIkit 'tenang, meng- .
akui Tuhan itu Esa. Te'tapi karen a di samping flkiran tenang ini ada lagi rasa
lain yang rnempengarulii hidup, maka ketika memuja IIahi tadi timbullah ke-
S;.lahan. Lalu dibikin patung dan berhala, 'Atau disembah batu, dan kayu.
Sebab kata mereka, tidaklah layak kita manusia ini sampai larigsung kepada
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Yang Maha Kuasa itu. Maka patutlah kita adakan perantaraan.
Kalau difikirkan tenang-tenang, batu dan kayu itu mereka ambil sendi

rio Batu mereka gali dari bumi. Kayu mereka tebang dari hutan. Lalu dijadi
kan "perantaraan". Padahal merekalah sendiri yang menjadi "orang perantara
an", makanya kayu dan batu itu kemudiannya mereka lantik jadi orang per
antaraan. Kalau tidak rnereka yang melantiknya, maka kayu dan batu itu ada
lah benda biasa yang terletak di tcmpat biasa.

Nyata sekali bahwasanya perbuatan ini timbul daripada cara berfikir
yang tidak beres. Tuhan tak bcranak laki-laki dan tak beranak perempuan.
Dan Tuhan tidak pula menanam agen-agen yang akan menjadi orang peranta
raan; tidak yang bernyawa dan tidak pula barang beku sebagai batu dan kayu
itu. Malaikat pun tidak, dan Nabi pun tidak. Apa yang terkenang di hati, dan
apa yang dihajatkan dan diingini. mohonkanlah langsung kepada Allah
Ta'ala , Kalau bcrdosa dan bersalah, setiap orang berhak memohon sendiri ke
pada Tuhan supaya diampuni dan diberi taubat. Sebab dialah yang mernerin
tahkan kita menyernbahnya langsung, dan dia yang melarang kita berbuat ke
salahan. Begitulah yang disampaikan kepada kita dengan perantaraan Rasul
rasulnya sejak insan ini didatangi syari'at.

Besar sekali kecelakaan syirk itu, bukan kepada orang lain, bahkan ke
pada diri sendiri. Mulanya secara berkecil-kecil saja orang mempersyerikatkan
Tuhan dengan yang lain, tetapi lama-lama penyakit ini bertambah mendalam
dan rneluas, schingga tertutuplah jalan kepada Allah yang selangsung sejelas
itu oleh perantaraan yang lain yang diperbuat oleh tangan manusia itu sendiri.
Yang lain itulah akhirnya yang dipujanya dan jiwanya sendiri bertambah ter
tekan ke bawah oleh perbuatannya. Segala nazar, kaul, permintaan bahkan
perjuangan yang bersemangat, telah ditujukan untuk berhala buatan sen
diri itu. Dari segala sudut dan jurusan dapatlah fikiran salah itu mempeng
aruhi diri dan lunturlah Iman yang sebenarnya.

Oipandang dari sudut Ilmu Jiwa, Tauhid adalah ajaran yang sangat besar
pengaruhnya menggembleng jiwa sehingga kuat dan teguh. Kebebasan jiwa,
kemerdekaan pribadi, dan hilangnya rasa takut menghadapi segala kesukaran
hidup keberanian menghadapi segala kesulitan, sehingga tidak berbeda di
antara hidup dengan mati, asal untuk mencari ridla Allah, adalah bekas ajaran
Tauhid yang jarang taranya dalam perjuangan hidup manusia ini. Bahkan
boleh dikatakan bahwasanya Tauhid itu dalah pembentuk tujuan hidup yang
sejati bagi manusia.

Apa berhala, apa keris, apa bendera. Demikian pun apa raja dan adikara,

Yang'Maha Kuasa itu ..Maka patutlah kita adakan perantaraan.
Kalau difikirkan tenang~tenang, batu dan kayu itu mereka ambil sendi- A

rio Batu mereka gali dari bumi. Kayu mereka tebang da;i hutan. Lalu dijadi-
kan "perantaraan". Padahal merekalah sendiri yang menjadi "orang penintara-

, I .

an'\ makanya kayu dan batu it~ kemudiannya mereka lantik jadLorang per-
antaraan. Kalau tidak mereka yang melantikny~, maka kayu qan batu itJ,lada- ,
lah benda biasa yang tefletak di tempat biasa. .

Nyata sekali bahwasanya 'perbuatan in!' timbul daripada eara berfikir
y~g tidak beres. Tuhim tak beranak laki-Iaki'dan tjlk beranak perempuan.
Dan Tuhan tidak pula menanam agen-agen.yang akan menjadi ofang peranta:
raan; tidak yang bernyawadari tidak pula barangbeJ<\! sebagai batu dan kayur
itu. Malaikat pun tidak, dati Nabi pun tidak. Apa yang terkenang.di hati, dan
apa yang dihajatkan d~n diingini,. mohonkanlah langsung kepada Allah
Ta'ala. Kalau berdosa dan bersalah, setiap orang berhak mem6'hon sendir1ike- \

I , \ '

pada Tuhan supaya diampuni dan diberi taubat. Sebab'dialah yang memerin-
tahkan kita menyembahnya langsung, dan dia ya~g melarang kita berbuat ke-

, . t

salahan. Begitulah yang disampaikan k~pada kita dengan perantaraan Rasul-
rasulnya sejak insan ini didatangi syari:at. ' . \

, 'Besar sek~li kecelakaan syirk itu, bukari kepada orang lak, bahkan ke.
'- pada di~i sendiri.. Mulanya secant berkeeil-kecir saja orang rriempersye'rikatkan ,

Tuhan dengan yang lain, tetapi lama-lama penyakit'ini bertambah -mendalam .
'dan meluas, sehingga ter~utuplah jalan kepada All~h yang selangs~ng sejelas, I

itu oleh perantaraan yang lain yang diperbuat oleh tangan manusia itu sendiri.
'Yang lain itulah akhirnya yang dipujanya danjiwanya . sendiri bertambah ter-
tekan. ke bawah oleh perbuatannya. Segala nazar, :kaul, perminta~n ba~a';1

.' perjuangan yang bersemangat, telah !ditujukan lintuk berhala ·buatan sen- I

diri iiu. Da,ri segala'-sudut 'd~n jUf4san dapatl;i1 fikiran salah itu mein'Peng- .
aruhi diri dan lunturlah Iman yang sebenarnya. '

Dipandang dari sudut Ilmu Jiwa, Tauhid adalah'ajaran yang sangat besar
pengaruhnya mengge~bleng jiwa 'sehirigga kuat dan -teguh. ,Kebebasan jiwa,
k,Crperdekaan priba~i"dan hilangnya rasa takut menghada,Pi segala ke~ukaran
hidup keberanian' menghadapi segala kesulitan, sehingg'~ tidak berbeda di
antara hidup'.den'gan· mati, asal untuk 'meneari ridla Allah, adalah bekas ajaran

. Tauhid )(ang jarang taranya dalam perjuangan hidup manusia ini. Bah.kan
boleh dikatakan bahwasanya Tauhid itu dalah pembentuk tujuan hidup yimg
Sejati bagi manusia. .' ,

Apa berhala, apa keris, apa bendera. Demikian pun apa raja dan adikara,
".1
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semuanya tidak ada. Semuanya kecil belaka pada matanya seorang yang ber
tauhid.

Maka Tauhid adalah roh-nya agama Islam dan jauhar intisarinya dan
pusat dari seluruh per'ibadatannya. Laksana tanah kering, menjadi suburlah
dia kalau telah disiram oleh air Tauhid. Al-Qur'an menjelaskan hakikatnya
berulang-ulang. Segala misal dan perumpamaan. kisah dan hikayat perjuangan
Nabi-nabi sejak Adam lalu Muhammad; semua isinya ialah penjelasan Tauhid.
Sehingga bolehlah dikatakan bahwasanya Tauhid telah memberi cahaya sinar
seminar daIam hati perneluknya, dan memberi cahaya dalam otak sehingga se
gala hasil yang timbul daripada amal dan usahanya mendapat cap "Tauhid."
Hapuslah segala perasaan terhadap kepada yang lain, yang bermaksud mensu
cikan dan mengagumkannya.

Siapa lagi selain daripada Allah. Yang Maha Kuasa menaik dan menja
tuhkan, memberi atau menahan. Kalau hukum kehendak Tuhan telah ber
laku, maka walaupun seribu tangkal engkau kumpulkan, dan 1000 pagar
engkau pasangkan, tidak ada yang akan memberi faedah suatu jua pun. kalau
tidak dengan izin-Nya jua.

Apabila hubungan dengan Allah telah langsung, maka hubungan dengan
sesama manusia lancar dengan sendirinya. Bagaimana tidak. Bukankah manu
sia itu sarna makhluk Allah dengan kita , dan sarna diberi oleh Allah kemulia
an. Sakit di sini, sakit pula di sana. Maka rasa tenteram atau takut, rasa benci
atau sayang, rasa gembira atau sedih, bagaimana segalanya rnenggelora di
daIam hati karena hidup yang banyak belitnya ini, tidaklah akan rnempenga
ruhi kalau kendall Tauhid telah dipegang. Ketika mendapat angin, tidaklah
sampai lupa daratan. Ketika terpaksa turun, tidak pula kehilangan harapan.
Sebab Tauhid menimbulkan yakin. Sehingga dapatlah dipastikan bahwasanya
kekacauan di dalam alam ini tidak ada, yang kacau hanyalah fikiran kita sen
diri. Inti Tauhid terdapat di dalam suatu do'a Nabi yang banyak diucapkan
bellau sehabis sembahyang, yaitu:

I
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~mual}ya tidak ada. Semuanya kecil belaka pada matanya seorang yahg ber-
\ tauhid. '

Maka Tauhid adalah roh-nya agama Islam dan jauhar intisarmya-dan
pusat'dari seluruh per'ibadatannya. Laksana tanah kermg, menjadi suburlah
dia kalau telah'disiram oleh air Tauhid.AI-Qur'an menjelaskan h~katnya
be.rulang-ulang. Segala rnisal ~an perumpamaan, ki,sah dan hikayat perjuangan
Nabi-nabi sejak Adam lalu Muhammad; semua isinya ialah penjelasan Tauhid~
SehIDgga bolehlah dikatakan bahwasanya Tauhid telah memberi cahaya smar-
seminar dalam hati pemeluknya, dan memberi cahaya dalam otak selpngga se-
gala hasil yang timbul daripada am~l dan usahanya mJndapat cap "Tauhid."
Hapuslah segala perasaan terhadap kepada yang lain, yang bermaksud mensu-
cikan dan mengagU'rnkannya. ,/

'" Siapa lagi selam daripada Allah, Yang Maha Kuasa menaik dan menj,a-
Auhkan, .mefuberi atau menahan. Kalau hukum kehendak Tuhan telah Iber-

o laku, maka (walaupun seribu tan~kal engkau kumpulkan, dan 1000 pagar,
engkau pasangkan, tidak ada/yang akan memberi faedatJ. suatu jua pun, kalau
~idak dengan iZin~Nyajua. 0

. \ Apabila hubungan dengan Allah telah langsung, maka hubungan dengan
sesama,manusia lancar dengan sendirinya. Bagaimana tidak. Buka~h manu-
sia itu ,sarna makhluk Allah dengan kita, dan sarna diberi oleh Allah kemulia-

;an. 'Sakitdi siili, -sakit pula di sana. Maka rasa tenteram atau takut, rasa bend
o 0 atau sayang, lasa gembira atau sed.ih, bagaimana segalanya menggelora di

-0 '. 'dalam hati karena hidup yang banyak belitnya ini, tidaklah akan mempenga-
ruhi kalau .kendall Tauhid telah dipegang. Ketika mendapat angin, tidaklah
sampai lupa daratan. KeUka terpaksa turon, tidak pula kehilangan harapan.
sebab l'auhid menirnbulkan yakin. Sehingga dapatlah dipastikan bahwasanya '

okekacauan di dalam alam ini tidak ada, yang kacau banyalah mdran kita sen·
diri. Inti Tauhid terdapat di dalam suatu do'a Nabi yang banyak diucapkan
bellau sehabis Sembahyang, yaitu; "
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Kalau kua telah mcnghormati sesama manusia melebihi atau rnenyamai
hormat kita kepada Allah. ataupun takut menyamai takut kepada Allah. Apa
bila halt telah mernuja sesuatu, schingga samar pujaan kepada Allah. hati-hati
lah karcna ini sudah tiba narnanya di ambang pintu syirk.

Syirk pusaka lama sudah banyak kita contohkan, dan banyak pula sisa
nya kit a lihal. Tetapi ada lagi syirk zarnan modern yang sangat berbahaya
kepada kernanusiaan, kepada perdamaian dan kerukunan hidup.lalah mernper
serikatkan Tuhan dengan tanah air. Dia bekerja keras karena membela tanah
air. Tanah air dinyanyi dipantunkan, dipuja dijunjung tinggi "ibu pertiwi",
"Persadaku yang tercinta." Tanah yang paling indah di dunia ini adaJah tanah

9. Syirk

lnilah satu du'a yang kalau difaharnkan benar-benar ke tika me mbaca
nya akun mcngalirkan listrik kckuatan baru ke dalam jiwa raga kita. Yang
tclah layu akan disuhurkannya. Sernangat yang nyaris lcmah akan dikuat
kannya. Dan bilamana jiwa satu kali kosong daripada pegangan ini.akan bcr
layarlah dia laksana bahtera yang kehilangan ke mudi.

Alangkah banyaknya soal yang kita hadapi dalam dunia ini, yang bcsar
atau kccil soal rtu hunya bergantung kepada besar atau kecilnya jiwa kita.

Dengan apa akan dapat kita nilai tinggi rcndah, bcsar atau kccilnya soal
soul itu, dengan apa yang dapai kita perbedakan yang baik dcngan yang
buruk. Kadang-kadang tcrgchmpanglah kita jatuh di per tengahan jalan.
Kalau sekiranya dr jalan yang bcrliku bcrbelok kita jatuh. tidaklah kita heran
kan. Bukan Jarang kcjatuhan till terjah di ternpat yang datar . Scsal tak dapat
kita timpakan kepada orang lain, dan kita rncndapat pcngalaman yang pahit
dari kejadian itu. Bagairnana mcnghadapinya kalau sekiranya hanya rancangan
otuk selama 1111 yang dijalankan, otak yang tidak dihubungkan dengan kcha
lusan perasaan terhadap kuasa Lath.

'Ta Tuhanku! Kepada Engkaulah aku mcnycrah diri, ketrada l.ngkuu
lah aku percaya, atas Engkaulah aku bcrtawakkul, kepada fllxkaulah aku
akan pulang kembali. Apabila aku berhadapan dengan kcsulitan, dengan
Engkuulah aku hadapi. Kepada Engkaulah aku mcmahon kcadilan. Maka
arupunilah salahku, baik yang terdahulu atau yang terkemudtan. Raik yang
terscmbunyi atau yang nyata, atau pun apa jua pun, yang FIIgkau lcbilt tahu
daripadaku, Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yallg terkcmudiun,
tiai!a Tuhan melainkan Engkau ... (Bukhari-Muslim dari Ibnu A bbas]

..••

"Ya Tuhanku! KepadaEngkaulah aku' menyerah diri" kepada £ngkau-
lah 'afru percaya, atas Engkaulah (lku bertawakkal, kepada £ngkaulah aku
akan pulang ~kembali.\ Apabila aku berhadapan dengan kesuli/an, d£:ngall,
Engkaulah aku hadap/. Kepada EngkiIulah aku memohon keadilan. Maka
ar;punilaFz salahku, baik yang terdOhulu) atau yang terkemudian. Baik yang
tersembunyi atau yang nyata, (Itau pun apa juapun,. yang Engkau lebrtl/ahu
daripadaku, Engkaulah yang terdahulit dan, Engkaulah' yang terkemudian;
tiada Tuhan melainkan Engkau. II (Bukh~ri-Muslim dari Ibnu'.It bbas)

, Inilah satu do'a yang kalau difahamkan benar-benar ke'iika membaca-
nya akan mengalirkan listrik k,ekuatan .baru ke' dafam jiwa raga, kitil. Yang
telah layu akan disuburkannya. 'Semangat yang nyaris lemah akan dikuat-
kannya. DanJ>i1amana 'jiwa satl;! kali kosong 9aripada pegangan ini,aka~'be'r-
layarlah dia laksana bahtera. yang kehilangart kemudi. '

\ Alangkah banyaknya 'soal yang kit a hadapLdalam dimia ini, yang besar .
atau kecU scial itu 'h.anya bergantung kepada besar atau kecilnya jiwa kita.

Dengan apa akan dapat !<itanilai tinggi rendah, besar atau kecilnya soaI-
/

soal itu', dengan apa yal1g dapa't kita perbe_daklln yang baik dengan yang
b.uruk. Kadang-kadang tergelimpanglah -kita ja!uh df pertengahan jalan.
Kalau sekirilllya di jalan yang berliku berbelok kita jatuh. tidaklah kita heran-
kan. Bukan jarang kejatuhan itu terjadi di tempa( yang dataL Ses.al tak dapat.
kita timpakan kepada orang lain, dan kita mendapat pcngaJaman yang pahit
dar~kejadian itu. Bagaimana menghadapinya kalau sekiranya hanya'rancangan
otak selama ini yang dijalankan, otak yang tidak dihubungkan dengan keha-
lusan perasaan terhadap kuasa 9aib.

/

9. Syirk
, I I I "- .

" (Kalau kita telah meng ormati sesama manusia rnelebihi atau menyamai '" '", ),hormat kita kepada Allah, atau up. takut menyamai takut kepada Allah. Apa-
--'bila hati telah memuja sesuatu,se . gga,samar pujaan kepada Allah, hati-hati-

lah karena ini sudah tiba namimya di ambang pint\t'syirk.,. / ,
. Syirk pusaka lama sudah banyak kita contobkan,'dan banyak pula sisa-

nya;kita iihat! Tetapi' ada lagi syir'k z.a~an modern yang sangat berbahaya \.
::kepada kemanusiaan, kepada perdamaian dan kerukunan hidOp. lalah memp.er-
'serikatkan Tuhan dengan tanah air. Dia bekerja keras karena 1J1embelatanah
air. Tanah air dinyanyi' dipantunkan, dipuja dij~njuhg tiuggi "ibu 'pertiwi" ,
"Persadaku1 yang tercinta." Tanah yang paling indah di dunia ini adalah tanah, '
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airku. Bangsa yang paling tinggi iaJah bangsaku. Dia senantiasa dalam kebe
naran, walaupun salah kata orang lain. "Benar atau pun salah, adalah tanah
airku". Darah bangsaku adalah darah yang paling bersih. Bangsakulah yang
berhak mengatur dunia ini. Bangsa lain yang rnenjadi tetanggaku haruslah
menggabungkan diri ke dalam tanah airku! Kalau mereka ingkar, halallah
mereka diperangi. Kemudian itu, bangsa yang lain dan jauh pun harusJah
menerima kesopanan daripada bangsaku. Aku menjajah negeri lain itu adalah
sebagai suatu "tugas sud", mission saere. Maka oleh karena tanah air itu tidak
dapat diangkut dan diangkat kernana-mana, lalu dilambangkanlah dia dengan
berbagai maeam lambang, dan tunduklah rnuka tafakkur kepadanya.

Kalau tidak lekas dikembalikan kepercayaan kepada Tuhan, yang
menganugerahkan kita hidup dalam tumpak dan tanah air kita yang hanya se
jemput kecil daripada dunia luas ini, dan dunia yang hanya sebuah bintang
keeil di antara miliunan bintang dalam cakrawala; kalau tidak Iekas dikemba
likan kepada Tuhan, sudah pasti bahaya besar akan menimpa, dan tidaklah
ada satu halangan pun yang dapat menghambat bahaya itu. Orang di daerah
lain pun akan berlomba memarit memagar tanah airnya. persediaan senjata
akan diperkuat. Dia pun ingin hidup sehagaimana kita ingin hidup. Maka
kebenaran tidak lagi ditentu oleh keadilan, tetapi didiktekan oleh kekuatan.

Dalam daerah yang kecil dapatlah kita lihat eontohnya seketika Nabi
Muhammad akan datang membawa syari'at Islam. Setiap suku bangsa Arab
mempunyai berhala sendiri, dan berpantun bersyair memuja kampung halam
an dan sukunya. Orang Arab pecah belah, yang satu menghinakan yang lain
dan membanggakan kabilahnya. Kedatangan Nabi Muhammad membawa
kesatuan kepercayaan, membawa Tauhid. Karena Tauhid sajalah yang dapat
mempersatukan bangsa itu.

Dalam daerah yang besar dapat pula kita lihat eontohnya dalam abad
kedua puluh ini .. Setiap bangsa mendabik dada mengatakan merekalah yang
terpilih dan merekalah yang paling mulia. Untuk mempertahankan perkataan
itulah disediakan senjata banyak-banyak. Rasa damai dan aman hilanglah dari
hati manusia.

Inilah pengaruh syirk di zaman modern.
Bahkan ummat Islam sesama ummat Islam sendiri pun bukan jarang

tidak dapat membebaskan diri mereka daripada bahaya yang mengancam.
Seketika bahaya telah datang, mereka terpaksa menyerahkan leher buat di
sembelih, tidak dapat bertahan lagi, sebab beton yang teguh dari Tauhid itu
telah lama boeor. Yang membocorkannya ialah syirk mereka dengan hawa
nafsu mereka sendiri. Mereka ingin akan benda dan kemegahan, sehingga lupa
akan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu persaudaraan sesama Muslim kare-

airku. Bangsa:,yang paling tinggi ialah bangsaku. Dia senantiasa dalam kebe-
naran, walaupun salah kataorang lain. ,"Benar a~u Jpun salah, adalah tlmah.
airku". D:uah bangsaku adalah darah,yang paling bersih. Bangsakulah yang
berhak meng'atur dttma' ini. Bangsa lain yang menjadi :tetanggak,u harus~ah
menggabl,mgkan diri ke 'dalam t~nah ai1ku! ~la\\ mereka ingkar, halallaJ:l.'
mereka diperangi, Kemudian itu, qangsa_yang lain dan jauh pun hatuslah '

/ menerima kesopanan diuipada Qangsaku, Aku ml}nj9j~ neged lain itu adalah
s~bagai suatu "tugafi sud", mission saere. Maka oleh,karena tanah air itu ti~ak '
dapat ditmgJ(ut' dan diangkat kemana·mana, lalu dilambangkanlah dia dengan
berbaga,i maeam lamb,ang, dan tunduklah muka ~afllkkur kepadanya.

Kala'u tidak lekas dikembalikan kepereayaan kepada Ttihan, yang
meng<'mugerahkan kita hidup dalain tumpak dan t~nah \iir kita yang hanya se- I

jemput keeil daripada duma luas ini, dan duma yang hanya sebuah bin tang
keeil di anta(a' miliunan bintang dalam eakrawala; kalau tidak ,lekas dik~mba·
likari kepada ruhan;' sudah pasti, bahaya besar akan rnemmpa, dan tidaklah
'ada satu halangan p}Jri'Yrangdapat menghambat ~ahaya'itu. Orang di daerah
lain pun 'akan, berlomba memarit memagar tanah airnya, persediaan senjata
akan dipe(k~at. Dia pun ingin hidup sebagaimana kita itigin hidup, Maka
kebe'naran tidak-lagi ditentu ole'h keadilan, tetapi didiktekan oleh kekuatan.

Dalam daerah yang ke~il dapatlah kita lih~t -contohnya seketllca Nabi
Muhammad akan datang membawa syari'at Islam. Setiap suku bangs'l Arab
mempujlyai berhaia seQdirt, dan berpantun bersyair memuja kampung halam-
an dan sukunya. Orang Arab peeah bela!!, yang satu menghinakttn yang lain
dan membangga.kan kabilahnya. \KedataJ:!.gan Nabi Muhaminalf tnembawa
kesatuankepereayaan, 1gembawa Tauhid.' Karena Tauhid sajalah yang dapat
Imempersatukan pangsa itu\r , I,' ' ,

, Dalam daerah yang oesar dapat pula kita lihat eontohny~ dalam abad
, ked,ua jmluh inl .. Setiap bangsa mendabik dada .mengatakan merekalah yang

teipilih dan/merekalah yang paling mulia. Untuk,mempertahankan perkataan
itulah dis~diakan senjata banyak~banyak, Rasa damai dan raman hilanglah dad
hati manusia. "

Inilah pengaruh.syirk di zaman modern. I '

Bahkan ummit Islam sesama ummat Isl~m sendiri pun bukan'ljarang
tidak, dapat membe.baskan dir1°mereka danpada bahaya ya~g mengancam.
Seketika bahaya telah datang, mereka terpaksa menyerahkan lehel buat di·
sembelih, tidak- dapat bertahan lagi, sebab bet,on yang teguh dad Tauiyd itu
telah lama boeor. Yang memboeorkannya .i.alah syirk mereka dengan hawa
nafsu mereka sendiri. Mereka ingin akan benda dan kemegahan, sehingga lupa
akan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu persaudllraan sesama Muslim kare· I

r (Ii - \'
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na kepercayaan yang satu kepada Allah.
Ria, yaitu berbuat kebajikan dan beramal karen a mengharapkan san

jungan belaka, dinamai oleh Nabi suatu "syirk yang sangat halus", Mereka
berbuat baik bukan karena yang baik itu baik, tetapi berbuat baik karena
ingin dipuji, karena hendak dihargai jasanya. Maka siapakah manusia yang
akan dihargai orang saja jasanya di dunia ini? Siapakah orang yang seluruh
manusia menyukainya. dan tidak ada yang membencinya? Pengalaman kita
setiap hari rnenunjukkan. bahwa bagaimanapun baiknya yang kita perbuat,
tidaklah semua orang menyukainya. karena mereka memandang dari seginya
masing-masing. Alangkah kecewanya hidup ini, kalau pujian insan yang di
harapkan. Yang terang terjadi' pada diri kita setiap hari hanyalah. di dalam
kita bangga karena pujian, kita dengar lagi omelan dan cemooh. Orang yang
mencemooh dan mengejek adalah melakukan haknya pula, di samping ke
baikan kita, orang pun melihat kelemahan dan cacat kita. Memanglah kita ini
bercacat, dia adalah menunjukkan yang sebenarnya. Kalau sekiranya pertang
gungan jawab berbuat baik, tidak lekas dihimpunkan kepada Allah. dalam da
sar Tauhid, akan bosanlah kita berbuat balk, dan akan lupalah kita bahwa kita
ini bercaeat juga adanya. Dan kita berbuat baik itu adalah sebagai imbangan
dari eaeat diri.

Tauhid yang telah mendalam rnenirnbulkan rasa cinta akan keadilan
dan kebenaran. Sebab seorang yang bertauhid itu melihat a1am dengan penuh
perhatian dan tafakkur. Matahari beredar tidak boleh mengejar bulan; dan
.nalam tidak boleh mendahului siang. Keseimbangan dan tenaga tarik mena
rik, turun ke bawah mana yang berat, merapung ke atas mana yang ringan,
semuanya itu adalah keadilan. Sebab itu dia benar. Semuanya itu adalah ke
benaran, sebab itu dia adil. Ukuran sebuah rumah yang didirikan oleh seorang
tukang atau arsitek yang pandai, menarik mata dan bali. Teratur pekarangan
nya, teratur pula susun rumah tangganya dan perhiasannya. Kita suka akan
yang indah. Sebab keindahan tidaklah terdapat pada sesuatu yang tidak se
imbang. Yang tidak seimbang adalah tidak benar. Makanya tidak benar, ialah
karena tidak adit. Bertambah halus perasaan Tauhid itu bertambah penuhlah
jiwa dengan keinginan akan yang lebih sempurna. (AI-Mastalul A'la).

Bahkan terhadap politik kenegaraan. ekonomi dan rnasyarakat, Tauhid
itu besar pengaruhnya. Bila seseorang melihat ada bahagian dunia yang di
jajah oleh bahagian yang lain, dan satu bangsa menjajah kepada lain bangsa,
terasa1ah bahwa itu tidak adil, dan tidak benar. dan tidak indah. Dia akan ber
juang melepaskan belenggu penjajaban itu. Penjajahan sangat meremukkan
Tauhid. Segolongan manusia menjadi ada pula tempat takutnya, ada pula

\ '

J'

, I

.na kepercayaan yan~ satu kepada Allah.
/ ' Ria, yaitu berbuat kebajikan dan beraI11al karena. mengh~rapkan san-
jungan belaka, dinamai oleh Nabi suatu :'syirk yang sangat halus". Mereka
berbuat ba,ik bukan karena yang baik itu baik, tetapi be~buat baik karena
ingin dipuji, farena hendak'dihargai jasanya. Mak~ siapakah manusia yang
akan dihargai orang saja ljasanya d( dunia ini? Siapakah orang yang seluruh
ri1a!1usfa~enyu~aii:lya, din pdak ada yang me,mben~inya? Pengalaman kita
setiapi hari menunjukkan, bahwa bagaimanapun baiknya y£ng kita perbvat" ) ,
tidaklah semua or~ng menyukainya, karena mereka memandarig dari seginya
masing-masing. Alahgkah ,kecewanya hidup ini, kalau pUJian fusan yang di-
harapkan. Yang terang terjildit pada diri kitasetiap hari hanyalah, di dal~ , ,
kita bangga karena pujian, kita den gar l'agi omelan dah cemo·oh. Orang y~ng
mencemooh dan mengejek adalah melakukan haknya pula, di samping ke- ,
baikan, kita, orang pun melihat kelemahan dan cacat kita. ~emanglah kita ini
bercacat, dia adalah menunjukkan yang sebenarnya. Kalau sekiranya pertang-
gungan J3wab berbuat baik, tiqak lekas dihimpunkan kepada Allah, dalain da-

, -s3T'Tauhid, akah bosanhlh kita berbuat baik, dan akan lupalah kita bahwa kita' )
int bercacat juga ad~ya. Dan kita berbuat baik !tu adalah seliagai imbangall

, dari cac;:atdiri. (, ' . / "
Tauhid yang telah mendalam menimbulkan ~asa cinta akan keadilarr;

dan kebenaran. Sebab ,seorartg yang bertauhid itu melihat alam dengan penuh
\'tlrha~i~n dan tafakku1. Matahari beredar tidak l>o,leh me~gejar bulan,' dan
.C1alamtidak boleh mendahului siang. Keseimbangan dan letlaga tarik mena- ~
rik, turun ke hawah mana' yang berat, mer.apung ke atas 'mana yang ringan,
semuanya itu adalah keadilan. Seb~b itu dia)Jena'r. ~muanya itu adalah ke-
benaran, sebab itu dia adil. Ukuran 'sebuah rumah yang didirikan olelJ.seorang

, tukang atau arsitek yang pandai, m~narik mata dan hati. 'l'eratur pekarangan-
nya, teratur pula susun'rumah tangganya dan perhiasannya·. Kita sUka akan
ya~g indah. Sebab keindahan tidaklafi terdapat pada sesu,atu yang tidak stJ

"\ \

imbang. 'Yang tidak seimbang adalah ,tidak benar. Makanya tidak benar, ialah
. karena tidak adil. Bertambah halus' perasaan Tauhid itu bertambah penuhlah

jiwa dengan keinginan akari yang lebih sempurna. (AI-Mastalul A~la).
'. 'Bahkan

J
terhadap politik kenegara~n,ekonorni dan masyarakat; TllUhid \

itu besar pengaruhnya. Hila seseorang fi.lelihat ada bahagian. dunia yan'g di- ,
jajah oleh bahagian yang lain, dan Satu bangSa ~enjajah kepadlj. lain bangsa,
terasalah bahwa itu tidak adil, dan tid~ benar, dan tidak indcili. Dia akan ber-
juaqg melepas~n belen~u penjajahan itu. Penjajahan ~angat meremukkan,
Tauhid.Segolongan .manusia menjadi ada pula tempat \takotnya', adapufa

J n
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yang melindunginya selain Allah.
Tauhid itu tidak menyukai kekacauan, sebab kekacauan itu tidaklah

bcnar. dan tiduk adil, dan tidak indah. Dia mencari yang selesai.jangan yang
kacau,

Suatu masyarakat dan negara haruslah mempunyai pemerintahan.
Pemerintuhan itu rncsti adil menjalankan perintah. Sebab perintah yang di
ialankannya itu adalah amanat dari Tuhan. Kalau ada orang zalim aniaya me
mcrin tah lalu didiarnkannya saja, tidak ditegornya, kctahuilah hahwa dia
sudah sampai di arnbang pintu kemusyrikan, walaupun dia scmbahyang,
walaupun dia puasa.

Seketika Said ina Umar bin Khaththab memerintah, maka berpidatolah
dia pada suaru hari, menyeru manusia supaya tha'at mengikuti perintahnya,
selama dia berjalan di jalan yang benar. Dan kalau dia salah, sebab dia manu
sia. hcnduklah scgera ditegor. Tiba-tiba muncullah seseorang di kalangan orang
yang rnendengar itu, tegak berdiri dan langsung menyentak pedangnya. Dia
berkata: "Kalau engkau keluar dari garis kebenaran, ya Amiral Mu'minin,
maka akan kami tegor engkau, dan kalau perlu dengan pedang ini."

Saidina Umar terharu mendengar perkataan yang setegas itu. Dan itulah
yang diharapkannya. Sebab itu adaJah tanda bahwa Tauhid masih subur da
lam dada umrna t ini. Tidak ada tempatnya takut selain Allah, di dalam melle
gakkan kebenaran Allah. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri: "Berbaha
gialah engkau, ya Urnar, karena masih ada dalam kalangan ummat lni orang
yang berani menegormu kaJau salah walaupun dengan pe dangnya."

Kalau hal ini kita perhatikan, dapatkah kita mungkiri lagi bagairnana
besar pengaruh Tauhid untuk mendirikan sebuah negara yang adil dan
makmur?

Di zaman sekarang, negara yang dicita-citakan ummat manusia ialah
negara demokrasi. Kata demokrasi itu amat indah. Tetapi kalau Tauhid tidak
ada, dia akan bertukar dengan "dia mau korsi", Tauhid dengan sendirinya
menghindarkan perebutan yang' tidak jujur di antara pernuka-pernuka.
Timbulnya perebutan pangkat, ialah sebab orang telah salah sangka akan arti
kemuliaan dan kemegahan. Setengahnya menyangka bahwa kemuliaan dan
kemegahan ialah pada kursi dan pangkat, hart a dan rumah indah, bin tang
yang terse mat di dada. dipuja disanjung ke mana pergi, disambut dengan
berbagai ragam kebesaran, dalam hanya satu jurusan saja. Padahal tidaklah
suatu negara akan berdiri kalau orang hanya mengisi satu jurusan saja. Dalam
segi yang mana pun daripada hidup ini ada kemuliaan dan ada kemegahan.

Sebab itu rnaka pemerintahan yang jauh dari keadilan, yang hanya ber-

yang melindunginya selain Allah.
Tauhid itu tidak menyukai' kekacauan, sebab ~~kacauan itu tidaklah

benar, dan tidak 'adil, dan tidak indah. Dia me~cari yang selesai; jangan yang
kacau.

,Suatu masyfuakat dan' negara har~siah mempunyai pem~rintahan.
~Pemerintahan itu mesti adil menjalankan peFintah. Sebab p~rintah yang di:

jalankannya ifu adalah amanat dari Tuhan. Kalau ada orang zaliin aniaya me-\ , T I

mcrintah lalu didiamk~nnya saja, tidak ditegornya, kctahuilah bahwa dia
,stidah sampai di ambang pintu kemusyrikan, walaupun dia ~embahyang,
walaupun dia puasa. . {

Seket'ika Said ina U~ar bin lpIaththab memerintah, maka berpidatolah
, dia pada suatu haH, mehyeru manusia supaya tha'at mengikuti perintahnya,

, .• selama dia berjalan ,di jal~n yang benar. Dan ka!audia, salah, sebab dill manu-
sia. hendakhih segera ditegor. Tiba-tiba muncullah seseorang di kalangan orang
yang mendenga~ itu, tegak berdiri dan langsung menyentak pe5iangnYa. Dia
berkata: "Kalau engkau keluar dati garis kebenaran, ya Amiral Mu'minin,
maka akan kartu tegor engkau, dan kalau perlu dengan pedang inl."· -

Saidina Umar terharu rhendengarperkataan yang set~gas itu. Dan itplah
yang diharapkannya: Sebab itu ad,alah tan~a bahwa Tauhid masih subul, da- _
lam dada ummat ini. Tidak ada tempatnya takut selain ,Allah, di dalam mene-

. gakkan, kebenaran Anah.'Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri: "Berbaha-
gialah engkau, ya Vmar, karena masih ada dalam kalangan ummat ini orang
yang berani menegormu kalau salah walaupun dengaJil'pedangnya." .

Kalau 'hal ini kita perhatikan, dapatkah kita mungk'iri lagi bagaimana
besar pengaruh Tauhid untuk ~endirikaR sebuah' negara yang adil dan
l11akmur'~., .

Di zaman sekarang, negara ya!lg dicita-citakan ummat manusia ialah
negara demokrasi. Kata demokrasi itu amat indah. Tetapi kalau Tauhid tida~
adii', dia akan bertukardenga:n '.'qia mau \corsi". Tauhid dengan sendirinya
menghindarkan 'perebutan yang tidak jUjUf di antara pemuka-pemuka.
Timbulnya perebutan pangkat, ialah sebab orang telahsalah sangka akan arti
kemuliaa~ -dan kerilegahan. ~t~ngahnya me~yangka Ibahwa kemuliaan dan
kemegahan iala:h pada Kursi dan: pangkat, hart a dan rum;m indah, bintang
yang t~rse~at di dada, cttpuj~ disa~jung ke m~na per~, disa~but dengan
berbagai ragam kebesaran,' dalam hanya satu jurusan saja. Padahal tidaklah

I sUlltu neg\lra akan berdiri kalau orang hanya mengisi 'satu juruSan saja. Dalam
segi yat:tg mana pun daripada hid up ini ada kernuliaan dan ada kemegahlfI!'

\ Sebab itu maka pem~rin~ahan yang jauh dari keadilan, yang hanya ber-
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Demikian bersih ajaran yang eliberikan Islam, agar jiwa manusia bebas
merdeka daripada pengaruh yang lain, selain dari Allah.

Tetapi dari semasa ke semasa timhullah dalam Dunia Islam penghorrnat
an yang sangat berlebih-lebih kepada kubur orang yang telah mati. Berduyun
lah orang 'awam pergi ziarah ke kubur-kubur yang dipandang keramat. Di
sana mengadakan apa yang dinamai haul. Apabila ada yang sakit atau rne-.
ngandung cita dan hajat, lalu bernazarlah elia, apabiJa citanya teroapai dia
akan ziarah ke kubur itu membawa haeliah bahkan ada juga yang bereliam ber-

10. Membesarkan Kubur dan TaWUlul

dasar kepada kekuatan, adalah menimbulkan tunas syirk yang amat ber
bahaya. Dalam negara diktator, pemimpinnya "selalu benar", tidak pernah
salah. Narnanya dijadikan momok penakut-nakuti orang. Padahal yang sebe
narnya mendapat keuntungan hanyalah bcbcrapa gclintir rnanusia yang ada di
kelilingnya belaka. Dcmikian juga pemerintahan-pemerintah feodal lama
itu. Orang disuruh "rnenyernbah" raja, rncnjunjung duli baginda (duli artinya
ialah debu di atas sepatunya). Akan rnernulai pernbicaraan mestilah diberi alas
terlebih dahulu dengan kalimat "ampun tuanku."

Inilah satu di antara yang menjadi penyakit berbahaya rnenimpa jiwa
ummat Islam seketika tiba zaman mundurnya. Raja-raja yang kadang-kadang
bergelar Sulthan, atau Khalifah, atau Arniril Mu'minin, memerintah rakyat
"di atas kehendak Tuhan". Padahal atas kehendaknya sendiri. Di sampingnya
berdirilah "ulama-ulama resmi" mern-t'produksi" fatwa buat membela beliau
dan menjunjung tinggi namanya. Dalam keadaan yang seperti ini wajiblah
rakyat tetap bodoh. Jangan hendaknya dia tahu akan hakikat Islam, kecuali
kulit-kulitnya, dan biarlah temponya habis di dalam bertengkar dan berselisih
dalam perkara yang kecil-kecil. Biar dia tahu kulit agama, tetapi jangan sam
pai kepada isi. Dalam pada itu datanglah penjajah Barat, didapatinya tanah
subur, negeri kaya, rakyat bodoh, rajanya gila hormat. Maka didekatinyalah
raja itu, disenangkan hatinya dengan gelar, pangkat bin tang, adat istiadat
menjunjung duli. Adapun rakyat, biarlah dia tetap memperturutkan syirk
nya, membuat azimat dan ziarah ke kubur keramat meminta berkat syafa'at
waliyuUah yang berkubur di sana. Adapun kekuasaan dalam negeri itu jatuh
lah belaka ke tangan penjajah tadi.

Bertambah lama bertambah tenggelarnlah ununat itu ke dalam lautan
sylrk dengan tidak disadari. TimbuUah takut dan gentar kepada selain dari
Allah dan elinginlah semangat perjuangan, karen a elinginnya rasa Tauhid.

/' - ,
1

dasar kepada kekuatan, adalah menimbulk~ tunas syirk yang amat ber-
bahaya. Dalam negara diktator, pernimpinnya "~elalu benar", tidak pernah
salah. Namanya dijadikan momok penakut-nakuti ora9g· Padahal yang sebe- .
narnya mllndapapkeuntungan hanyalah beber/lpa gelintir manu,sia rang ada di
kelilingnya belaka. DeIl)ikian juga pemerintahan-pemerintah feodal lama
itu. Orang disuruh "menyembah" raja, menjunjung duli baginda (duli artinya
ialah debu tii atas sepatunya). Akan memul~i pembicaraan mestilah diberi alas
terlebih.-dahulu dengan kalirnat "aJQPun tuanku." .

Il).ilah satu di antara yang menjadi penyakit berbahaya menimpa jiwa:
ummat ~slam seketika tiba zaman m~ndurnya. Raja-raja yang kadang-~adarig .

, bergelar Sulthim; atau Khalifah, atau Arniril'Mu'rrtinin, memerintah rakyat .
, ;odi atas kehendak Tuhan". Padallal atas kehendaknya sendiri. Di sampingnya

berdirilah "ulama-ulama r/esmi" mem-"produksi" fatwa buat membela ,beliau .
dan menjunjung ,tinggi namanya. Dalam keadaan yang seperti ini' wajiblah
rakyat tetap bodoh. Jangan hendaknya dia tahu akan hakikat'Islam, kecuali
kulit-kulitnya, dan biarlah temponya habis di dalatp bertengkar dan bersellsih '
dalam· perkara yang kecil-kecil: Biar dia tahu kulit ~g~ma, tetapi jangan sam-
par kepad~ isi. Dalam pada itu datanglah penjajah Barat, did~patinya tanali'
subur, negeri kaya, rakya,t godoh, rajanya gila hormat. Maka-didekatinyalah,
raja itu, disenangkan l1atinya dengan gelar, pangkat) bin tang, adat lstiadat
menjunjung duli. Adapun rak'yat, biarl~' dia, tetap memperturutkan syir~-

\ 'nya, membuatazimat dan ziarah ke kubur keramat meminta berkat syafa'at
. I .

wwyullah yang berkubur di sana. Adapun kekuasaan dalam riegeri itu jatun·
. l

lah belaka ke tangan penjajah tadi. .. . ,
Bertambah .lama bertambah. tenggelamlah ummat itu k~ dalamlautan .

syirk dengan tidak disadari. Timbullah takut dan gentar ke~ada s~lain dari
Allah dan',dinginlah serilangat perjuangan, karega dingmnya rasa Tauhid.

\
10. Membesarkan Kubur dan Tawassul

I

\ . ,
Dernikian .bersih ajaran yang diberikan Islam, agar jiwa m~usia bebas '

inerdeka daripada pengaruh yllng lain, selain dari Allah. .'
Tetapi d~ri semasa ke semasa timbullah dalam Dunia Isl~ penghormah,

an yang sangat berl~b~-leb~ kepada ~ubur orang yang telah mati, '&rduyun- /
lah orang 'awam pergi ziarah ke kubur-kubur yang dipandang keramat. Di
sana mengadakan apa yang dinamai haul. Apabila ada yang saklt atau me·,
ng/lOd~ng cita dan haja~, lalu bernazarlah dia, apabila citanya teroapai dia

_ akan ziarah ke k~bur i,fu membawa hadiah bahkan ada juga yang berdiam ber-
'"""
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'itikaf dalam pekarangan kubur itu, sehingga di negeri Mesir adalah beberapa
kubur yang ditentukan setiap tahun orang berkumpul ke sana beramai-rarnai,
persis seperti pasar malam. Bukan saja di Mesir, bahkan rata-rata di seluruh
negeri Islam pergi ke kubur syekh Fulan tujuh kali berturut-turut, niseaya
akan samalah pahalanya dengan naik haji satu kali. Kubur-kubur seperti itu
banyak di Turki, banyak di India, tidak kurang di Indonesia.

Sangatlah takjub dan heran kita bilamana kit a pergi ziarah ke kuburan
saidina 'Ali di Najaf dan kuburan saidina Husain di Karbala. Keduanya adalah
tempat orang mazhab Syi'ah berziarah dan bermunajat setiap tahun. Di sana
kita melihat orang menangis tersedu-sedu dan bergantung pada terali kubur
kubur itu memohonkan apa yang dihajatinya. Jika orang bermazhab Syi'ah di
Irak dan Iran begitu besar minatnya kepada kuburan keturunan mulia itu.
maka tidak pula kurang penghormatan kaum Ahli Sunnah dan penganut
tasauf kepada kuburan Said Ahdulkadir Jailani di tengah kota Baghdad. Di
sana terdapat beberapa puluh orang buta yang sedia pada setiap saat memhaea
Our-an dan doa-doa yang lain untuk dihadiahkan kepada roh Said Abdulkadir
Jailani. Apakah Said Abdulkadir Jailani tempat meminta tolong itu tidak
sanggup menolong kalau tidak dihadiahi do'a-du'a terlebih dahulu?

Seakan-akan kubur-kubur yang demikian menjadi tempat berkumpul
nya orang-orang lemah menadahkan tangannya kepada orang-orang yang
berziarah.

Seketika Rasulullah s.a.w. akan wafat diperingatkannya nian, janganlah
sampai kuburnya diambil menjadi mesjid. Karena kebinasaan kepereayaan
ummat yang terdahulu adalah karena setelah Nabi mereka wafat, mereka per
buatlah kuburnya itu menjadi mesjid. Tetapi kemudiannya setelah beliau
wafat, ummat Islam bertambah berkembang dan mesjid yang mula-mula be
liau dirikan itu bertambah diperluas. diperbesar dan diperindah. dan kubur
beliau terletak di sampingnya. Boleh dikatakan setiap kubur-kubur yang dike
ramatkan itu mempunyai mesjid sendiri, bahkan kubur terletak di dalamnya,
bukan di sampingnya.

Maka seni yang indah-indah ditumpahkanlah ke atas kubur-kubur itu.
Dibuatlah qubah yang hebat, batu nisan yang Indah, terali yang bersalutkan
emas.

Ziarah kubur tidaklah terlarang. Bahkan setiap kita dianjurkan men
ziarahi kubur, baik kubur orang tua kita, atau kubur orang biasa, atau kubur
raja atau kubur orang yang dikatakan wali itu atau kubur tukang beea! Teta
pi maksud membolehkan ziarah kubur itu telah dijelaskan oleh Nabi
Muhammad s.a.w.

\ ...
, \. ~ I

'itikaf ,dalam pekarangan kubur itu, sehingga di negeri Mesir ad~ah'beberapa
kUbur yang ditent~kan setiap tahun orang berkumpul ke sana beramai-ramai,
persis seperti vasar malam.' lJukan saja di Mesir, bahkan rata-rata di sehrruh

I negeri Islam pergi ke kubur syekh Fulan _tujuh kali berturut-turut, niscaya
akan samalah pahalal}ya derigan naik haji satu kali. Kubur.kubuI:, seperti itu
banyak di Turki, banYak di India, ti(\ak kurang di Indonesia. ,

Sangatlah t~kjub dan heran kita bilamana kita'pergi zia~ah ke ~ubur~n
saidina 'Ali di Najaf dan kuburan'saidina Husain di Karb~a. Keduanya adalah
tempat orang mazhab Syi'ah ,herziarah dan' bennurtajat setiap tahun. Oi sana

- kita me.lihat orang menangis tersediJ-sedu 'dan bergantung pada terali kubur-
kubur iiu memohQn~n apa yaryg dihajatinya: Jika orang'bermazhab Syi'ah di .
Ira~ ,dan Iran begitu besar rninatnya. kepada kuburan ketuJunan mulia, itu,
maka tidak pula kurang peng~ormatan kaurn: Ahli Sunnah dan penganut
tasauf k~pada kuburan Said Abdulkadir' Jailani di tengah kota Baghdad. Oi
sana terdap~t beberapa puluh orang buta yang'sedia pada setiap saat membaca

1 ~ .,

Our-an dan ·doa-doa yang lain untuk dihadiahkan kep~da roh Said Abdulkadir
Jail4ini., Apakah Said Abdulkadir Jailani: teinpat memint~ tolong itu tidak
sanggup rnenolongkalau tidal{ dihadiahi do'a-do'a terleoih dahul,u?, ?

Seakan-akankubur.kubur yang d~rriikian menjadi tempat berkulllpul-
nya .orang-orang lemah menadahkan ,tangaruiya kepada orang-orang Iyang
berziarah. - (_ .

Seketika RJsulullah s.a.w..Jakan wafat diperingatkannra' nian, janganlah
sampai kuburnya diambil rnenjadi' mesjid. Karena kebinasaan kepercaraan

I . '. .

ummat yang terdahulu adalah k~ena setelah Nabi ll1ereka)w~fat, me~eka per.
buatlah kuburnya itu menjlJdi mesjid,. Te!api keinudiannY!l setelah beliau
wafat, Ummat lslam bertambah berkembang 'dan mesjid yang ~ula-mula be-
'liau dirikan i~u beftambah dlperlllas. diperbesar dan diper,irydah.,dan kubur
beliau Iterletak di sampingnya. Boleh dikatakan setiap kubur-J<ubur yang di~e-
ramatkan itu mempl1nyai mesjid sendiri, bahkan kubur terletak di dalamIiYjl,
bukan <Iisainp!JtgnYjl. . '. I )' .

I Maka seni yang indah-ind3h ditumpahkanlah ke atas kubur·kubur, itu.
Dibuatlah qUb~h yang hebat, batu nisan yang indah, terali yang bersalutkan
emas. . ,

Ziarah kubur tidaklah'terlarang. Bahkan setiap' kita dia'njurkan men-
ziarahi kubur, baik kubur ·orang tua kita,/atau kubur orang biasa

l
atau kubur

raja atau kubur 6rap.g yang dikatakan wali itu atau kubur tukang beca! Teta-
·pi, m~ksud membolehkan ziarah kubu~. hu' telah dijelaskan oleh Nabi
Mu~ads:a.w. '/} "

( - )
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. Boleh kita tambah dengan do'a, semoga kiranya Allah memberi kela
pangan kepada orang yang berkubur itu di tempat istirahatnya yang akhir,
terlepas daripada siksa. Setelah itu kita pun pulang kernbali, dan keinsyafan
telah bertambah mendalam di jiwa kita akan arti hidup dan arti mati.

Sehingga itulah hanya ziarah kubur yang diizinkan agama.
Sekarang timbullah tambahan yang lain, yang telah menjauhkan dari

pada maksud asli ziarah kubur. Bukan lagi mendo'akan, kiranya orang ber
kubur itu dilapangi Allah, tetapi memohonkan apa-apa kepada yang berkubur

"Assalamu 'alaikum, hoi orang yang beriman yang diam di tempat ini:
Kami ini, jika tiba kehendak Allah. akan seger.a menurutimu". [Dirawikan
oleh Muslim dari Abi Hurairah].

Dahulu dilarang keras, sebab ummat masih baru saja pindah dari zaman
jahiliyah, dan di zaman jahiliyah kubur itu sangatlah dibesarkan dan dipuja.
Tetapi setelah Tauhid tertanam dalam hati sanubari, diizinkan kembali. Kare
na dengan menziarahi kubur itu insyaflah kita bahwasanya hid up ini akan ber
akhir dengan mati. Badan yang sekarang ini gagah perkasa, satu waktu mesti
tidur seorang diri di tempat yang terpencil itu dan hanya sebutan dan ingatan
sajalah yang akan tinggal. Di kubur tidak ada perbedaan lagi di an tara kuli,
raja, ulama dan penjahat. Samasekali pasti mati. Diajarkan pula oleh Nabi
Muhanunad s.a.w. bacaan yang akan kita baca seketika ziarah itu:

"Dahulu saya larang kamu menziarahi kubur. Sekarang ziarahilah, kare
na dianya akan menambah peringatan akan mati. "{Dlrawikan olch Muslim
dati Buraidah].

, ~ t .-

"Dahulu saya larang' kamu meniiarahi kubur. Sekarang ziarahilah. kar~-
na dianya a!can menam'bah peringatah aka;' ~ati." (Dirawikan oleh Muslim' ,

dari Buraidllh).
/'

. -I' . •

DahUlu dilarang keras,' sebab ,ummat masih bam sa:japindah dari zaman ,/
jahiliyah, dan di zaman jllhiliyah kubut 1~U;~~gatlah dibesarkan_dan dipuja.
Tetapi setelah Tauhid teftanam dala~ hati sanubari, diizinkan kembali., Kare-
na dengan, menziarahikubur itu insyaflah kita bahwasimya bidup ini3kan ber-

f \ • '.> (

akhir dengan mati. Qadan yang sekarang iiti gagah p~rkasa, satu wa~tu m~sti
tidur seoran~ dit~ di teIPpat yang terpencil itu dan hanya sebutan dall ingatan
sajal~h yang akan tinggal. Di kUbur tidak ada perJ?edaan lagi' di antara kuli,
raj~, ulama, dan penjahat. Samasekali pasti mati. Diajarkan pula oleh, Nabi
Muhammad s.a'.w. bacaan yang,ak;ln kita baca seketika zi/!rah itu: ;

. I

~~~(U::\~\/ -(~..""Y\,( (l\ri":\::GdX>'>\..£!(~.~,. (,)..k'~y 0:1";' _,/ U- '?' _ ':J'
,/ "" -

I " ~......•
\ (.. - .~ \.' / ~- , \ ~~~'J~"J.'.J.I . D~

~. , . . J
. I .J, ( \ , ,..

, ''Assalamu 'alaikum, hai orang yang beriman yang diam di'tempat ini
.Kami 'ini, jika, tiba ke1ie~dak Allah, akan ,segera menurutimu'~ (Diraw,ikalz
ole~\Musli,,!- dan,Abi Hurairahj. . "" '

.. I I I

Boleh kita tambah dengan do'a,~semoga kiranya /AUah memberi kela-
paogan kepada orang yang berkubur itt! di tempat istirahatnya yang akhir, .
terlepl!-Sdari{5ada siksa. Se,telah itu Ictta pun pul~rig kembali, dank~insyafan
telah bertanibah mendalam di jiwa'kita akan adi hidupdan arti mati.

Sehingga>itulah h~nya ziarah kubur yang diizinkan agania ..
Sekarang timbullah tambahan yang lain, yang telah menjauhkan liari-

pada niaksud asli iiarah kubur. Buk~n lagi mendo'akan, kiIany~ orang /ber-
jcubur itu dilapangi Allah, tetapi ·memC?honkan apa-apa kepada yang berkubur

I \

I ,
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Lalu diperhalus orang. Dikatakan bukan kepadanya memohon. Dia
hanya dijadikan orang per an tara saja, memohonkan sesuatu kepada Allah,
Sebab kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia. Kita sendiri tidaklah dapat
langsung menuju Allah, karena kita ini adalah manusia yang penuh dosa, atau
yang kurang ibadat. Permohonan kita tidaklah akan "didengar" Tuhan atau
tidak akan "mendapat perhatian." Sedangkan akan menghadap kepada se
orang pegawai tinggi di satu kemen terian , atau akan menghadap langsung
kepada rnenteri tidaklah akan berhasil , kalau tldak ada pengantar. Maka

"Kepada Engkaulah kami menyembah, dan kepada Englcaulah komi
memohon pertolongan ': [Al-Fatihah:S.J:4)

itu. Atau bernazar, jika sekiranya suatu kehendaknya tercapai, karena pernu
jaannya kepada kubur itu dia berjanji akan datang lagi ke sana, mengucapkan
terima kasih dan menyampaikan apa-apa sedekah yang akan diterima dengan
senang hati oleh juru kunci!

Pada suatu hari rnasuklah saya ke kubur Syekh Ahmad Rifa'iy di Mesir.
Kubur terletak ill dalam masjid yang bernama Masjid Rifa'iy. Di hadapan
keranda tanah badan beliau diadakan suatu ruang yang luas, dihampari deng
an permadani yang teba!. Ternpat orang duduk membaca Our-an atau me
nyampaikan apa-apa yang diingini kepada beliau, dengan menghadapi kubur
itu. Setelah saya masuk, saya rnenjadi sangat terkejut melihat seseorang gadis
berguling-guling sehingga terbuka kainnya dan tersimbah pahanya. Ibunya
duduk di dekat dia memperhatikan perbuatan anaknya itu dengan sungguh
sungguh. Saya lari ke luar , saya bertanya kepada kawan yang menghantarkan
saya, mengapa orang itu? Dia menjawab, "orang itu adalah gadis yang telah
lanjut usia, belurn juga ada orang yang meminang, atau orang yang telah lama
kawin belum juga mendapat anak. Maka datanglah dia memohon kepada
Syekh Rifa'iy agar dia diberi anak. Atau lebih dihaluskan lagi, minta kepada
Syekh Rifa'iy, agar beliau memintakan kepada Allah, supaya dia diberi jodoh
atau diberi anak."

Rasa Tauhid tidaklah dapat menerima perbuatan ini, Memohon kepada
beliau sendiri adalah satu perbuatan yang sia-sia, karena beliau tidak akan ber
kuasa sedikit pun memberikan apa yang diminta itu. Melanggar isi ayat yang
setiap hari kita baca:

itu. Atau, bernaza(jika sekiranya suatu kehendaknya tercapai, karena pemu-
jaannya kepadakubur itu ,dia berjanji ak'an datang la~i ke sana, mengucapkan
terima kasih dan menyampaikan apa-apa sedekah yang akan diterima dengan
senang hati 0ieh jUfUkunci! \ '

Pada suatu hari masuklah saya ke kubur Syekh Ahmad Rifa'iy di Mesir.
Kuqur terletalc di dalam masjid yang~ bernama Masjid Rifa'iy. Di hadapan
keranda tanah bad;lU beliau diadakan suatu ruang yang luas, dihampari deng-
an permadani yang tebal. Tempat orang ~uduk membaca Qur-an atau me-
nyampaikan apa-ap~ yang diingini kepada beliau, dengan: menghadapi kubuf
itu. Setelah saya masuk, saya menjadi' sangat terkeJut melihat ses~orang gadis
berguling-guling sehingga terbu!ca kainnya dan tersimbah pahanya. lbunya ,
duduk di dekat dia memperhatikan. perbuatan anaknya itu dengan 's~ngguh-
sungguh. Saya lari ke luar, saya berta/nya kepada kawan yang menghantarkan
saya, mengapa orang itu? Oia menjawab, "orang itu adalah gadis yang telah

• , I

lanjut usia, 'belum juga ada orang yang meminang, atau'orang yang telah lama
kawin belum juga mendapat anak. Maka, datanglah dia memohon kepada

, Syekh Rifa'iy agar dia diberi, anak. Atau lebih dihaluskan lagi, minta kepada
Sye1ql Rifa'iy, agar beliau memintakan kepada All3h, supaya dia.diberi jodoh
atau diberi anak." .',

Rasa Tauhid tidaklah dapat menerimal perbuatan ini. Memohon kepada
beliau sendiri adalah satu perbuatan yang siHia, karen a beliau tidak akan ber-
kuasa sedikit pun memberikan apa y,ng qiminta itu. Melangga~ isi ayat yang
seti~p hari kita baca: '

I ' .J

(~~UH) .~f. ~,(f1~~: ~i1~1-
)

"Kepada Engkaulah komi menyembah, 'dan kepada Engkaulah kami
memohon pertolongan': (Al-Fatihah: 8.1:4)

Lahi diperhal~s prang. Oikata~ bukan kepadanya memohon. Oi~
hanya dijadikan orang perantara saja, memohonkan ~suatu kepada Allah.
Sebab kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia. Kita sendiri tidaklah dapat
langsung menuju Allah, karena kita iui adalah manusia yang periuh dosa, atau
y.a~g kurang- ibadat. Permohonankita tidaklah akan';"dideng~r" TUhan~au
tldak akan "mendapat perhatian."· Se,dangkan akan menghadap kepada se-
ora~g pegawai tinggi di satu kementerian, atau akan 'me~ghadap langsung
kepada'menteri tidaklah akan ~rhasi1, kalau tidak ada pengantar. Maka
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Artinya syekh-syekh dan wali itu pun tidak sunyi daripada kesalahan,

<·"\~t,<9 ..U;..a~"-(//.',f\\;1~ //\ /~b
, -: (.)_j.~ ~ ~.J (.)-'''~?) ~~

(~I~(~~~"ct;_!.,~.?t"" )
"Setiap-tiap anak Adam itu niscaya ada kesalahannya. Dan yang sebaik

baik orang bersalah, ialah orang yang taubat ... (Dirawikan oleh At- Turmudzi,
Ibnu Madjah. Al-Hakim dari Anas).

Siapa kita dan siapakah syekh-syekh yang keramat itu? Siapakah Wa
liullah itu?

Kita dan wali atau syekh-syekh itu adalah sarna-sarna manusia. Penyeli
dikan ahli ilmu jiwa zaman baru sesuai benar dengan apa yang disabdakan
oleh Nabi Muhammad s.a.w, ten tang manusia, atau anak Adam.

Sabda Nabi:

"Dan jika engkau hendak memohonkan pertotongan mohonkanlah
kepada Allah. "{Dirawikan olch At-Turmudzi dari hadis Ibnu Abbas).

Dan Nabi bersabtla :

"Serulah Aku. niscaya aku perkenankan seruanmu ...

Tuhan berkali-kali mengatakan dengan perantaraan Rasul-Nya, bahwa
Dia dekat kepada hamba-Nya daripada urat leher harnba itu sendiri.

Dan Dia pun berfirman pula:

beliau tuan syekh yang keramat itu adalah pengantar kita, atau pembawa per
mohonan kita kepada Allah.

Perhatikanlah bagaimana sangat salahnya cara berfikir seperti ini, se
hingga Islam kita telah kosong daripada isi, dan hanya tinggaI bungkusnya
saja.

r

beliau tuan syekh yang kerama~ itu adalah peng/lntar-kita, atau pembawa per-
"mohonan kita kepada Allah. ~, '
" Perhatikanlah bagaiman~ sangat salahnya cara berfikir seperti ini, .se-
hmgga Isla~ kita. telah kosong daripada isi, dan hanya tinggal bungkusnya
saja ..

Tuhan berkali-kali mengatakan dengan 'perahtaraan Rasul~Nya, bahwa
Dia dekat kepada hamba-Nya 'daripada urat leher hamba itu sendirL

Dan Dia pun berfirman pula:
" I

"Serulah.Aku. ni~caya aku perkenankan seruanmu.", -

Pan NabI bersabtla :

''Dan jika engkau hendak memohonkan pertolongan mohonkanlah
kepada Allah. "(DiraWikan oleh At-Turmudzi da,; hadis IrbnuA bbas).

. . '\ '
Siapa kita. dan siapakah syekh-syekh yang keramat i.tu7 Siapakah Wa~

liullahitu? 1.." , '

\ . Kita dan waH atau syekh-syekh itu adalah sama-1)amamanulsia. Penyeli-
dikan ahll ilmu jiwa zaman baru sesuai benar dengan apa y~ng disabdaklm
oleh-NabL.~uhammad s.a.w. tentang manusia,'atau anak Adam. . I'. \ .Sabda ..Nabi: -

, ) -'- <·":r~:f\<~,•.~~~,.~/,./.,.)'\,,;1( //', "/~b
. - •.(.)~~ ~ ~.J ()J"~?) ~"
. .''/ r ••.. - t:.;-
~O'""'~(,~~~l,01:J,~.?I"'t) -_ '- . _ I.

I ,"Setiap-tiap aJI!1kAdam 'itu niscaya ada kesalahannya. Dan yang sebaik-
. baik. orang beria/ah. ~a/ah orang yang iaubat. "( pirawifan oleh A t-Turmudzi,.

- Ibnu Madjah, A/-Hakim dari Anas). .

~tinya syekh-syekh ,dan wali itu pun tidak ,sunyi daripada( kesalahan,
, ,"" "'\ .
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sebab dia pun anak Adam. Dia bukan nabi. Kalau syekh-syekh mi mencapai
derajat waliullah yang tinggi, dan martabat yang mulia di sisi Allah, itu bukan
lah karen a pertolongan orang lain. tetapi karen a usahanya sendiri, karena
amalannya dan kepercayaannya yang teguh kepada Allah. Karena kuatnya
melatih diri, sehingga terlepaslah ruhaninya daripada kungkungan hawa
nafsunya semata-mata. Dia pun kawin dan beranak, artinya dia pun mernpu
nyai syahwat manusia sebagai kita juga.

Mengapa kita tekan roh kita ke bawah, laIu putus asa dan merasa tidak
sanggup melatih diri sendiri untuk menjadi waliullah pula? Lalu menyerah
dan meminta tolong kepada orang yang teIah berlatih? Padahal telah mati
pula?

Mengapa tidak langsung saja memohon kepada Tuhan di mana saja,
karena Tuhan ada di mana saja, dengan tidak usah berpayah-payah pergi ke
kuhur seseorang, dan mcmohon kepada Allah dengan perantaraannya?

Misal yang dikatakan tadi, bahwasanya menghadap Tuhan Allah sarna
dengan datang menghadap kepada seorang pembesar, tidak akan lekas diteri
ma kaIau tidak dengan perantaraan orang yang dipercayainya, adalah satu
kesalahan besar terhadap Allah. Seakan-akan Tuhan Allah diserupakan dengan
rnanusia sombong yang gila hormat, birokratis, yang duduk menghadapi rneja,
yang memberikan larangan kepada seseorang masuk menghadapnya kalau
tidak meminta izin lebih dahulu dan memasukkan nama kepada opas penjaga
pintu. Lalu diantarkan nama pengunjung itu oleh opas ke dalam, ditilik-tilik
nya siapa yang akan datang itu, apa pangkatnya, bagaimana kedudukannya.
Adakah dia miskin atau kaya, orang biasa atau orang ternama. Kalau hati
beliau terbuka, orang tadi boleh, kalau tidak wajiblah menunggu-nunggu 10
menit, 20 menit, dua jam! Dan sedang dia terrnangu-mangu menunggu pang
gilan dari dalam, kebetulan datang saja orang lain yang lebih gagah. Opas
penjaga segan kepadanya,kepadanya tidak diminta menuliskan nama. Diketok
ketoknya saja pintu sedikit, dan sebelum datang panggilan menyuruh masuk,
dia telah masuk saja, sebab beliau dikenal dan dikasihi oleh beliau yang di
daIam. Sebab yang masuk itu kawan separtainya ?

Itu adalah contoh buruk yang sedikit pun tidak boleh dipercontohkan
atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

Allah bukan maharaja di raja yang mempunyai kawalan berlapis-Iapis.
Allah bukan Presiden atau Menteri yang menghadapinya mesti memakai
perantaraan. Seluruh manusia di sisi Tuhan, waIau yang buruk, yang miskin,
yang durhaka sekali pun. semuanya harnba-Nya. Semuanya sarna. Hamba-Nya
itu disuruh melatih dirinya sendiri sehingga mencapai derajat yang utama,

,
I

. sebab di,a pu~ anak Ada,m. Dia bukan nabL Kalau syekh;syekh iniJmencapai .
derajat waliullah yang tinggi, dan martabat yang mulia di sisiAllan, itu bukan-
1,ah karenapertolongan <;lIang'lain, tetapi karena u&ahanya sendiri, karenll
amalannya dan kepercayaannya yang teguh kepada Allah. Karena kuatnya
melatih diri, sehingga terlepaslah ruhaninya daripada kungkung~n hawa
nafsunya s~mata-mata. Dia pun kawin da~beranak, artinya dia pun mempu-
nyai syahwat manusia sebag~i kita j\1ga. . ...

Mengapa- kita tekan roh kita ke bawah, lalu putus asa dan m~rasa. tidak
sanggup melatih diri sendiri untuk menjadi waliullah 'l>ula? Lalu menyerah
dan meminta tolong kepada orang yang telah berlatih? Padahal telah mativ ,-pula?

Mengapa tidak langsung saja memohon kepada 'Fuhan di mana saja, r - (karena Tuhan ada .di ma~a saja, de~gan tidak usah berpayah-payah pergi ke
kubur seseora~g, dan memohon kepada Allah dengan perantlmiannya?

. Misal yang dik:atakan' tadi, bahwasanya menghadap Tuhan Allah sarna
dengan datang m.enghadap kepada seorang pembesar; tidak akan le~as diteri-'
rna kalau tidak fdengan perantaraan, orang' yang (djpercayainya, -adalah satu
kesalahan besar terhadap Allah. Seakan-akan Tuhan 'Allah diserupakan Mngan
marplsia s,?IDbong yaI:J,giila h~rmat, -biro~ratis, yang duduk. n'len~adap~ meja,
y;ang memberikan larahgan kepada ·seseorang masukr menghadapnya kalau
tidak meminta izin lebih dahulu dan memasukkan nama kepada opas penjaga
'pi1J!U. Lalu diantarkaQ nama pengunjung itu oleh op'as ke dala,m, ditiUk-tilik-

'- nya siapa yang akan datang.itu, .apa pang~atnya, bagaimana kedu'dukannya.
Adakah dia miskin atau kaya, ,orang biasa a~au orang te~nama. Kalau h~ti
beliau. terbuka, oran~ tadi boleh, kalau tidak w~jiblah menunggu-nunggu 10
menit, 20 menit, .dua jam! D~ .sedang dia termangu-mangu m~nunggti papg_
gilan dari dalam, kebetulan datang saja Ofjmg lain yang lebih gagah. Opas
penjaga segan kepadanya,kepadany~ tidak diminta menuliskan nama. Diketok-
ketoknya saja pintu sedikit, dan sebelum datang panggilan men~ruh masuk,
dia telah masuk- saja, sebab beliaud1k~enal dan d~asihi' oleh beliau yang' d~
dalam. Sebab yang masuk itu ka,w~n/S,epart~inya ? . j

. Itu, adalah contoh buruk yang sedikit pun tidak boleh dipercontohkan
atas Allah SUbhanahu Wa Til'ala. J , ~ • :','

Allah bukan maharaja di raja 'yang inempunyai kawalan berlapis-Iapis.
Allah bukan ....Presiden atau Menteri yang menghadapinya'mesti rriemalcai .

) I •peran,ta~aan. Seluruh manusia' di si,si Tuhan, walau yang buruk, yang miskin, /
yang ciurhak;l sekiili pun, semuanya haI1)ba-Nya..Semuanya sarna.' Hamba-Nya
itu 'OO\!ruh melatih dirinya sendiri sehfngga mencapai derajat yang utama,
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Ayat ini dijadikan alasan oleh orang yang mengizinkan memohon kepa
da Allah dcngan memakai orang perantaraan. Kata mereka: "Sejelas itu.ada
wasilah dalarn Qur-an, mengapa kita larang-larang?

Apatah lagi pernah 'Urnar bin Khaththab di waktu sembahyang Istisqa
(meminta hujan) mempersilahkan 'Abbas bin "Abdil Muthhalib paman Nabi
mernbacakan doa permohonan kepada Allah, agar hujan diturunkan. Maka
berdoalah •Abbas demikian bunyinya:

"Tumpahkanlah harapan kepada-Nya dengan memakai wasiJah...

[)j dalam Our-an ada tersebut:

Mcnjadilah perbincangan yang hebat di antara ularna-ulama, sampai
bernaik-naikan darah ten tang tawassul dan wasilah. Wasilah artinya perantara
an.

"Janganlah engkau meminta apa-apa kepada sesasamamu anak Adam.
Tetapi mohonkanlah terus kepada yang pintu-Nya tidak pemah tertutup.
Allah murka kalau engkau tinggalkanmemohon kepada-Nya. Dananak Adam
marah kalau engkau selalu meminta kepadanya. "

II. Tawassul dan WasiJah

bukan buat kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri hamba itu
sendiri,

Seorang pcnyair Shufiyah pernah berkata:

/

/

I '"
bukan 'buat kepentingan'Tuhan, tetapi untu!\ kepentingan diri hamba itu '

,sendih. ( ('
Seorang penyair Shufiyah pernah berkata:

. )

;~~ <j~(" ) ~\~ ..'~.;~~';~\~</&\L:S.q• . .' ~ <.>/.., ~.1 .' ~ ':?! .
..? ~.~:/);/ ~/ ./ # //',~;.I/ .11\/ ./,.;~ "\",•~ ://L/,

• ~\~,.,....... ;r. J 6J" ~.~. V'.., 4U)~~~~.) '-rJ ;- '. ~ .~U~,:",,"4__
·1 _ I

"Jangarrlah engkau meminta apa-apa kepada sesasamamu anak Adam.
Tetapi mohonkanlah terus kepada yang pintu:Nya tidak pernah tertutup.
Allah murka kalau engkau tinggalkan memohonkepada-Nya. Dan anak Adam

; marah kalau eng~au.seIalu meminta kepadanya."

11. Tawa~ul dan Wasilah '
(

( Menjadilab~ perbincangan yang hebat <4. antara ulama-ulam'a, sampai
bernaik-naik-an darah ten tang tawassul dan wasilah ..Wasilah artinya perantara-
an.

Di dalam Qur-an ada tersebut: ~. r \
• ' ;// or J./( /. ~ :,.,or ,/ ,

('YO ~~\) .:~~'y~Y~~~.~.

I

, ,

''(Fumpahkanlo;h harapan kepada-Nya dengan memakai wasilah. "

Ayat ini dijadikan alasan oleh orang yang mengizinkan memohon kepa-
da Allah dengan 'memakai orang'perantaraan. Kata mereka: "Sejelas itu:ada
wJlsilah dalam Qur-an, mengapa kita larang-Iarang? ( .

Apatah lagi pernah 'Urnarbin Khaththab di waktu sembahyang Istisqa
(memintahujan) m~mpersilahkan 'Abbas bin "Abdil'Muthhalib paman Nabi
membacakan doa permohonan kepada Allah, agar hUjan diturunkan.· Maka
berdoalah "Abbas demikian bunyinya: . .

I·
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Hal yang sepcrti ini adalah hal yang biasa saja. Seorang di an tara yang
hadir di dalam majelis. dipersilahkan tampil kc muka rnembaca do'a. Dapatlah
dirasai inti perkabaran ini jika kita bandingkan siapa 'Abbas dan siapa Umar.
Setiap kita mengakui kebcsaran jiwa Umar. Iman dan amal Umar ' bin
Khaththab jauh lebih tinggi daripada Iman dan amal 'Abbas. Umar yang
besar, yang telah hidup bersama Nabi, sama-sarna menderita mcnegakkan
agama Islam, yang dikatakan Nabi bahwa kalau bolehlah ada Nabi scsudah
Muhammad, Umarlah yang pantas menjadi Nabi. Bandingkan dengan 'Abbas
bin 'Abdil Muththalib, yang masuk Islam dengan terang barulah beberapa
hari saja sebelum negeri Mekkah ditaklukkan.

Hari panas terik, sudah lama tak turun hujan, lalu diadakan scmhahyang
istisqa, sembahyang memohon hujan. Orang berkumpul banyak sekali. Lalu
'Umar yang besar mernpersilahkan 'Abbas mcmbaca du'a. 'Abbas paman
Nahi. 'Abbas yang hidup segar bugar di hadapannya. Bukan 'Abbas yang telah
mati!

Janganlah wasilah dengan arti seperti ini disangkut-pautkan dengan me
mohon kepada 'Allah dengan perantaraan tulang di kubur. 'Urnar yang besar
menyuruh 'Abbas, rakyatnya, membaca doa, dan dengan perkataan halus di
persilahkan mernbaca doa, apatah lagi dia paman Nabi pula.

Seorang alim yang saleh mempersilahkan seorang pemuda, muridnya
atau santrinya menjadi Imam, dan sehabis sembahyang dipersilahkan mernba
ca do'a. Hal yang seperti itu boleh, bahkan mernperkuat pendirian kita bahwa
Tuhan mcngabulkan do'a hambanya, walaupun derajat masih dl bawah
daripada derajat seseorang yang turut hadir di waktu itu, sebagai derajat
'Abbas dengan 'Urnar tadi.

Kalau boleh kepada orang yang telah mati, niscaya 'Urnar membawa
orang-orang itu memohon ke kubur Nabi. Bukan kepada 'Abbas yang masih
hidup.

"Ya AI/ah, tidaklah turun suatu bencana kalau bukan karma dosa, dan
tidaklah bencana itu akan dihindarkan melainkan dengan taubat. Dan sesung
guhnya kaum mengemukakan daku karena hubunganku dengan Nabi-Mu.
Maka inilah tangan kami mcmohon kepada Engkau agar dosa diampuni, dan
ubun-ubun kami tunduk kepada Engkau memohon tau bat. Turunkanlah hu
jan kepada kami ... (Dirawikan oleh' Bukhari dari lIadis A nos bin Malik).

/

•~ • \.\ ~~:~(\/ .• .,t(' .•~·tt·'Qj I-(~'-r"{./
~~~e1~~"'-V' :..•. \~~ '~.Y~•~~~~-'
, - . (

"Ya Allflh, tidaklah turun suatu bl;ncana kalau bukim karena dosa, dan
tidaklah bimcana itu akan dihindatkan melainkan dengan taubat. Dan. sesting-
guhnya kaum mengemukakan daku karena hubunganku dengan Nabi-Mu.
Malca inilah tangan kami memohon kepada Engkau qgar dosa)diampuni, dan
ubun-itbun kami tunduk kepada Engkau memohon taubat. Tunmkanlah hu•.

( jan kepada kami. '~(Dirawikan oleh Bukhari dari Hadis Anas bin Malik).
, I

Hal yang seperti ini adaJah hal yang biasa saja. Seo~ang di an tara yang
hadir di dalam majelis, dipersilahkan tampil ke muka melpbaca do'a. Dapatlah
dirasai inti perkabaran ini jika kita bandingkan siapa 'Aboas dan siapa, Vmar.

'Setiap-:kita menga~uikebcsaran ji'wa' Vmar. Iman dan amal Vmar' bin
Khaththab jauh lebih tinggi daripada Iman dan amal 'Abbas. Umar yang
,besar., yang telah hidup. ber~ma Nabi, sama-sama menderita menegakkan
agama Islam, yang dikatakan Nabi bl$wa kal~u' bolehlah ada Nabi sesudah
Mllharnmad, Vmarlah yang pantas menjadi Nabi. Bandingkan dengan 'Abbas
bin l'Abdil M'uththalib. yang masuk Islam dengan terang barulah beberapa
hari saja sebelum negeri Mekkah ditaklukkan. I

. . Hari panas terik, sudah lama tak turun hujan, lalu diadakan sembahyang
istisqa, sembahyarig/meinohon hujan. Orang berkumpul banyak sekali. Lalu
I'Vmar yang 15esar mempersilahkan 'Abbas membaca do;a. 'Abbas paman
Nabi, 'Abbas yang hidup segar bugar di hadapannya. Bukan 'Abbas yang telah
mati! - .

Janganlah wasilah ,dengan arti seperti-ini disangkut-pautkan 'dengan me-
mohon kepada 'Allah deniltn p'erantaraan fulang' <Iikubur. 'Vmar ya~g besar

/ menyuruh 'Aqbas, rakyatny'a; ~m?aca doa, dan dengan perkataan ha.!us di:
persilahkan membaca doa, apatah lagi dia paman Nabi pula.

Seorang alim yang saleh me~persilahkan seorang pemuda, muridnya
atau santrinya menjadi Imam, dansehabis sembahyang dipersilahkan meJVba-
ca'do'a. Hal yang seperti itu -boleh, bahkan.memperkuat pendirian kita b~hvya
tuhan mengabulkan do.'a hambanya, wa'laupun derajat masih di' bawah
daripada derajat seseorang yang turut chadir di 'waktu itu, sebagai derajat
'Abbas dengan 'Vmar tadi. \

Kalau, boleh kepada orang yang telah mati, Jniscaya .'Vmar J;I1e~bawa
orang-orang itu memahon ke kubur Nabi. Bukan kepad~ 'Abbas yang masih
hidup. . ,\
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Atau garis yang lurus. Menurut ilmu ukur ruang, garis lurus ialah hu
bungan yang paling dekat di antara dua titik. Sehingga terkencong saja sedi-

[Jalan yang lurus)

Dalarn satu pertemuan kita mempersilahkan seseorang kawan membaca
do'a, artinya dialah yang menjadi wasiJah dari kita bersama-sama menyampai
kan perrnohonan. Dia mcmbaca do'a, kita membacakan Amin. Setiap kita di
tuntut mendo'akan seluruh muslimin dan muslimat, mu'minin dan rnu'minat,
baik yang hid up atau yang mati. Artinya kita menjadi wasilah menyampaikan
permohonan ampun yang diharapkan oleh semuanya. Bahkan Nabi Muham
mad s.a.w. pun kita do'akan, semoga beliau dilimpahi kurnia shalawat dan
salam oleh Ilahi! Bahkan kita sembahyang berjamaah. Seorang di antara kita
dijadikan Imam. Dibacanya Fatihah dan kita diam saja. Sebab bacaan kita
adalah bacaan Imam itu, Sampai selesai dia membaca "Waldl-Dlaalliin", kita
semuanya mengucapkan Amin. Ketika itu Imam tadi jadi wasilah dari kita
sernua, menyampaikan permohonan kita, laksana 'Abbas dijadikan wasilah
oleh 'Umar , karena dia paman Nabi. Dan 'Urnar , dan yang lain. sernuanya her
Amin.

Setelah 'Abbas mali, tidak ada orang yang pergi berwasilah ke kubur
nya. Kalau buleh berwasilah ke kubur •Abbas. tentu ke sana orang pun pergi,
padahal tidak ada orang berwasilah ke sana. Kalau itu yang dikatakan wasilah
sebagai alasan mernohon kepada syekh dan wali yang telah berkubur, rnenga
pa tidak ke kubur Abubakar atau 'Umar, mengapa tidak ke kubur Nabi sen
diri? Bahkan dilarang oleh Nabi, janganlah bertawassul kepadanya. Langsung
lah sendiri-sendiri memuhon kepada Allah!

Adakah lawassul dan wasilah?
Ada! Sebab tcrang ada tersebut dalarn ayat tadi, tumpahkanlah harapan

kepada Allah dengan memakai wasilah. Apakah jadinya wasilah itu?
Wasilah ialah amal saleh. Wasilah ialah kepercayaan yang sud bersih,

tidak tercampur sedikit juga dengan syirk. Terang benderanglah jalan yang
kita tempuh kepada Allah dengan Tauhid, dengan meng-Esakan Tuhan, tiada
berserikat dengan yang lain. Dan aqidah atau kepercayaan yang teguh itu di
buktikan dengan amal yang saleh, dengan perbuatan yang utama. ltulah wasi
lah, atau jalan yang paling langsung kepada Tuhan; tidak ada jalan lain. Itulah
yang dinamai:

Dalam satu pertemuan kita me,mpersilahkan seseorang kawan membaca '
do'a, artinya dialah yang inenjadi wasilah dari kita bersama-sama menyampai-
kan permohonan. Dia membaca do'a, kita membacakan Amm. setiap kita di-
.tuntut mendo'akan seluruh muslirnin dan muslimat, mu'miniri dan mu'minat,
baik yang hidup atau yang mati. Artinya 19ta menjadi wasilah menyampaikan
per~ohonan ampun yang diharapkan ole~ semuanya. Bahkan Nabi Muham-
mad s.a,w. pun kita do'akan, semoga beliau dilimpahi kurnia shalawat dan'
salam oleh Dahi! Bahkan kita sembahyang berjamaah. seorang di antara kita '
dijadikan Imam'. Dibacanya' Fatihah dan kitadiam saja. sebao bacaan kita
adalah bacaan Irllam itu. Sampai selesai dia me6I~aca "Wald\-Dlaalliin", kita
semuanya mengucapkan Amin. Ketika itu Imam tadi jadi wasilah dari kita
semua, menyampaikan 'permo,honan kita, laksana 'AbbaS dijadikan wasilah
oleh 'Umar, karena dia paman Nabi. Dan 'Umar, dan yang lain, semuanya ber-
Amin. '--
- setelah' Abbas mati, tfdak ada orang yang p~rgi berwasilah ke kubuf-

nya. Kalau boleh berwasiiah ke kubur 'Abbas, tentu ke sana orang pun pergi,
padahal tidak ada orang berwasilah ke sana. Kalau itu yang dikatakan wasilah
sebagai alasan memohon kepada syekh dan wali yang telah berkubur, menga-,
pa tidak ke kubur Abubakar atau 'Umar, mengapa tidak ke kubur Nabi sen-
diri? Bahkan dilarang oleh ~flbi, janganlllh bertawassul kepadanya. Langsung-
lah senditi-sendiri memohon kepada Allah! . I'

Adakah tawassul dan wasilah?
Ada! Sebab terang a~a tersebut dalam ayat tadi, tumpahkanlah harapan ..

kepada Allah dengan memakai wasilah. 'Apakah jadiJiYa wasilah itu?
Wasilah ialah amal ~leh. Wasilah ialah kepercayaan yang suci bersih,

tidak tercampur sedikit juga dengan syirk. Terang benderanglah jalan yang
kita tempuh kepada Allah dengan Tauhid; dengan meng-Esakan Tuhan,tiada
berserikat dengan yang lain. Dan aqidah atau keper<rayaan yang teguh itu di-
buktikan dengan amal yang saleh, dengan perbuatan yang utama. Itulah wasi-
la~, atau jalan yang paling langsung kepada Tuhan; tidak ada jalan lain. Itulah
yang dinamai:

,. , ./""~ ,,/~"" \/\;/• _~ __4•••.1._""1I_!J, ..Jp, ~r.;./ ~
/,;J\
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I

(JaZ~nyang Zunis)
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(Atau garis yang lurus. Menurut ilmu ukur ru:rng, garis lurus ,ialah h'u-.l.... / ~ .
bungan yang paling d~kat di antara dua titik. sehingga terkencong saja 'sedi-
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Segala gerak dan diarn yang terjadi dalarn alam ini, adalah bekas qudrat
Ilahi. Tidak ada sesuatu yang bergerak dengan sernata-mata thabi'atnya sen
diri.

Kalau tuan lihat bagaimana kelapa yang dibungkus sabut dan didinding
oleh tempurung, yang di dalamnya ada air dan zat putih; kalau tuan lihat ba
gaimana telempung putih itu menembus pintu lobang tempurung itu, dan te
rus mengangkat mukanya lalu tumbuh. Dan bilamana satu kali tunas kecil itu
telah mendapat cahaya matahari, maka bagaimanapun keras tempurung dan
bagaimanapun tebalnya sabut, tidakJah dapat menghaJanginya buat tumbuh,
berdaun, berpelepah dan kelaknya akan berbuah. Nyatalah sudah bahwasanya
qudrat sendiri tidaklah ada pada kelapa itu. Tidaklah ada dalam thabi'at alam,
sesuatu barang yang lunak lembut, dapat menembus ternpurung yang keras
dan sabut yang tebal, kecuali dengan qudrat Allah.

Kalau tuan lihat ornbak bergulung mengempaskan dirinya ke atas
pantai, kernudian surut dan naik lagi, tidak pernah berhenti dan tak pernah
tenang, bahkan daJam tenangnya itu dia bergerak juga, itu pun adalah dengan
qudrat Allah. Dalam penerbangan yang jauh dan tinggi, IOta rasai nian bagai
mana besarnya qudrat Allah, sehingga kapal udara itu dapat menembus awan.
Seketika itu terasa oleh kita, bahwa kalau Allah menghendaki kapal terbang
itu jatuh terhenyak ke bawah, dan haneur, tidaklah ada satu kekuatan pun
yang dapat menghaJanginya. Bagaimana kecil halusnya kapal udara itu di
antara awan-awan yang besar dan menakutkan. Kadang-kadang laksana se
orang jin permaya dan raksasa gergasi yang dahsyat. Hanya qudrat Allah saha
ja yang menahannya.

Dan kalau tuan lihat, manusia pun hidup laksana ombak, pasang naik
dan pasang turun. Orang berkejar bangun pagi meneari kerja untuk makan.
Orang berkasih-kasihan, dan orang berbenci-bencian. Orang berperang dan
orang berdamai. Kadang-kadang timbul einta, kadang-kadang timbul benei.
Kadang-kadang timbul gembira, kadang-kadang timbul dukacita. Siang pergi

12. Qudrat dan Iradat

kit, jauhlah dia sejauh-jauhnya dan tidak ada harapan berternu lagi.
Demikianlah pengaruh Tauhid yang mutlak itu bagi jiwa kita dan ke

mudiannya bagi hidup dan kekeluargaan kita, bahkan bagi negara dan masya
rakat seluruhnya.

kit,jauhlah dia sejauh-jauhny~ dan tida~ ada haiapan bertemu lilgi.
Demikianlah pengaruh Tauhid yang mutlak itu bagi jiwa kita dan ke-

. I'

mudiannya bagi hidup dan kekeluargaan kita,' b~an bagi negara dan masya-
rakat seluruhnya. - .

12. Qudrat dan kadat-, ~ /
\

--'•• / /, ("/ .? ''y~ ~ "'/

. 0 ,\~ }~'Oj~\~ ~
Segala geraR dan '<!lam yang terjadi dalam :ilam ini, adalah bekas q'udrat

, , (

DahL Tidaf ada sesuatu yang/bergerak dengan semata-mata thabi'atnya sen-
, diri. ' . . , ,

Kaiau t~an lihat bagaimana kelapa ya~g dibungkus sabut dan didinding
ole4, tempurung, yang di dalamnya ada air dan zat putih; kal~u tuan lihat ba-
gllimana telempung putih itu menembus pintu lobang tempurung itu, dan te-
rus ~engangkatmukanya lalu tumbuh.Dan bilamana satu kali tunas kedl itu
telah mendapat e~haya matahari, maka bagaimanapun keras tempun,mg dan
bagaimanapun tebalnya sabut,' tidaklah dapat'menghalanginya buat tumbuh;
berdaun, berpelepah dan kelaknya,akanberbu;lh. Nyatilah sudah bahwasanya '
qudrat sendin'tidaklah ada palla kelapa itu: tidaklah ada dalam thabi'at alam,/
sesuatu barang yartg,lunak iembut, dapat menembus tempurung yang keras (
dan san.ut yang tebal, keeuali dengan qudrat Allah. .
. . Kalau tuan lihat orltbak bergulung mengempaskan dirinya ke atas

. pantai, kemudiari surut dan naik'lagi, tidak! pernah' berhenti dan tak pernah
tenang, bahkan dalam tenangnya itti'dia bergerak juga, itu pun adaiah dengan,
qudrat Allah. Dalam peneroangan yang jauh dan tinggi,/kita rasaiAian'bagai-
,mana besarnya qudrat Allah, sehingga kapal udara itti dapat menembus a~an.
Seketika itu terasa olehkita, bahwa kalau Allah menghend;tki kapfil terbang ,

.Ii itu jatuh terhenyak ke bawah, dan ~aneur, tidaklah ,ada satu kekuatan pun \
ya~g 'dapat menghalanginy~.· Bagaimana kreil' halusnya,Jeapal llctara'itu di

I antara awan-awan yang besar dan'menakutkan. Kadang-kadang laksana se-
orang jiI) permaya dan raksasa gergasi yang dahsyat. Hanya qudrat Alll!-hsaha-
ja yang menahannya. ~

'I~ pan kal;m tuan ~at, m~nusia pu'n ,hidup laksana ombak, pasang naik
dan pasan~ turun. Orang berkejar bangun pagi meneari I<:erjauntuk makan.
Orang berkasih-kasihan, dan orang berberici-bepeian. Orang be'rper:ang dim
orang berdaIpai. Kadan'g-katlang ttmbu'l dnta, kadang-kadang' timpul benci.
Kadang-kada~ timbul gen1bir~, kadang-kadang'timbul dukactta. Siang pergi
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bekerja, malarn icr udur cnak . Diinsyati atau tiduk dunsyafi.scmuanya herlaku
dengan qudrat Allah Ta'ula. Dill kiLl scndir i pun. darah mengalir ke scluruh
tuhuh. berpusat ke dalam jantung, urat nadi bergerak, urat saraf rnembcri dan
rnenerima. kadang-kadang kita rnukan cnak dan tidur scnang, dan kadang
kadang rcrganggu kcscharan. dan sclalu hidup kita dipcrhaharu dcngan udara
yang baharu. Tidak lah se muanya itu atas qudrat kita. Scmuanya adalah ber
laku atas qudrat Allah. Karcna kalau sckali jantung tak berdcnyut lagi. tidak
lah dapat kita gcrakkan lagr.

Janganlah disangka bahwa ada dalam alam ini, walau yang hcrnyawa
sckali pun. yang dapat bcrqudrat scndirinya. Qudrat yang scdikit pada kita
pun tadinya diadakan dar ipada tidak ada. Qudrat yang tcrdapat pu.la ke lapa
untuk menemhus tempurung dan menyeruak sahut. tidaklah k ita lihat pada
schuah kelapa. Qudrat yang kita dapati pada seseorang manusia besar yang da
rat rnenggoncangkan dan merohah scjarah. belurnlah kita lihat sekctika dia
masih anak kecil masih dalam ayunan. Qudrat itu datang bukan dar i dalam
dirinya. Dia datang adalah dari luar dirinya. Daripada tidak ada. diadakan.
Ahli ilmu alam, naturalis dan matcrialis • mengakui adanya tenaga di samping
benda. Dan setcngahnya rncngakui dia tidak tahu dari mana asal tenaga itu,
siapa yang mengatur. Tetapi setengahnya lagi mengatakan tidak tahu dan ti
dak mau tahu. Setengahnya mengakuilah dia, bahwa tcnaga itu datang dari
surnbcr segala tenaga. yang oleh orang beragarna telah didapat jawabnya de
ngan pcrantaraan lidah Nabi-nabi, itulah Tuhan. Dan setengahnya masih ting
gal dalam keraguan, atau dalarn keingkaran. Karena pengetahuan itu sendiri
pun tidaklah sanggup masuk ke dalarn daerah Tuhan.

Maka adanya cahaya yang timbul daripada pertemuan kawat negatif
dengan positif pada Iistrik. dan adanya gerak yang timbul daripada panas uap
yang menurut undang-undang alarn ialah bertambah kembang kalau panas,
dan adanya kapal udara yang terdiri daripada besi dan aluminium datang ter
angkat ke udara scbagai akibat d*ripada putaran baling-baling yang begitu
cepat melawan tekanan, semuanya itu bukanlah perbuatan manusia hanya
sekedar mempergunakan otak mencari, sampai dapat, rahasia qudrat yang ada
dalarn alamo

Kita rnengakui bahwasanya ilmu alam dan fisika telah dernikian maju
nya, sehingga banyaklah rahasia terbuka yang selama ini tertutup rapat.
Sehingga apa yang tadinya dikatakan ganjil, seakan-akan tidak ganjil lagi.
Tetapi ilmu alam dan fisika. kebanyakan telah menjadi kaku dan hambar
belaka, karen a fikiran manusia berputar ke bawah tidak menengadah ke atas.
Dengan ilmu alam orang telah mendapat pertemuan sebab dengan akibat, teo

bekerja, malam tertidur enak. Diinsyafi atau tidak diinsyafi,semuanya berlaku
~engan qudrat Allah Ta'ala. Diri IOta sendiri pun, darahmengalir ke seluruh
tubuh, berpusat ke dalam jantung, urat nadi bergerak, urat sarar memberi dan
menerima, ,kadang-kadlmg kita makan enak dan tidur ,senanlf, dan,kadang-
kadang terganggu kesehatan, dan selalu hidup IOta diperbaharu dengan udara
yang baharu. Tidaklah 'semuanya itu' atas qudrat IOta. Semuanya adalah ber-

, laku atas qudrat Allah. Katena kalau sekali jant\.mg tak berdenyut lagi, tidak-
lah dapat kita gerakkan lagi. ,

Janganlah disangka bahwa ada dalam alam ini, walau yang bernyawa
, sekali pun, yang dapat berqudrat sendiriny~,{ Qudrat yang sedikit pada kita

pun tadinya diadakan daripada'tidak ada. Qudrat yang terdapat pada kelapa
untuk menemb'us tempurung dan, menyeruak sabut, tidaklah kita lihat pada
sebuah kelapa. Qudrat yang IOta dapati pada seseorang manusia besar yang da-
pat menggoncangkan dan 'm~!'obah sejanih, belumlah kita lihat'seketika dia

.masih anak kedl masih dalam ayunan. Qudrat itu datang bukan dari dalam
dirinya: Dia datang adalah dari luar dirinya. Daripada tidak ada, diadakan.
Ahli ilmu alam, naturalis dan materialis ,mef).gakui adanya tenaga d(samping
benda. 'Dan setengahnya mengakul dia tidak'tahu dari mana asal tenaga itu,
siapa yang mengatur. Tetapi sete~gahriya, lagi m~n~atakan tictak tahu clan ti-
dak mau tahu. Setengahnya mengakuilah dia, bahwa tenaga itu datang dari
sumber segala tenaga', yang oleh orang. heragama telah didapat jawabnya cle-
ngan perantaraan lidah Nabi-nabi, itulah Tuhan. Dan setengahnya masih ting-
gal dalam keraguan, atau dalarrt' keingkaran. Karl;:na pengetahuan itu seridiri
pun tidaklah sanggtip masu~ ke dalam daerah Tuh~n.

Maka ~danya cahaya yang timbul daripada perternuan kawat negatif
dengan positif pad~ listrik, dan adanya gerak yang timbul daripada p.anas'uap
yang menurut tindang-undang alam ialah bertambah kembang "kalau panas,
dan adanya kapal uda~a yang terdiri daripada be'si dan alu'Ihinium datang ter-
angkat ke udara sebagai akibat djp'ipada putaran baling-balirig yang' begitu
cepat melawan tekanan" semuanya itu, bukanlah perbuatan manusia hanya
sekedar mempergunakan otak mencari, sampai dapat, raha~ia qudrat yan9 ada
dalam ll1am. '

Kita mengakui bahwasanya ilmu alam dan' fisika telah demikian maju~
nya, 'sehingga banyaklah raMsia terbuka 'yang selama ini tertutup rapat.
Sehingga apa yang tadinya dikatakan ganjil, .seakan-akan tidak ganjil lagi.
Tetapi ilmu alam dan fisika,' kebanyakan telah menjadi kaku "dan hambar '

. . I

belaka, karen a fikiran manusia berputar ke bawah tidak meneng;ldah ke atas.
Dengan ilmu alam orang telah mendapat pertemuan sebab d'engan akibat, te-

I
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Qudrat diiringi oleh iradat. Maka apa yang telah dijadikan Tuhan dan

tapi orang tak dapat hendak langsung kepada scbab dari segala sebab.lImu alam
dan fisika telah dapat mengenal beberapa rahasia pada makhluk, tetapi jahil
sejahil-jahilnya dengan Khaliknya. Orang sctengahnya mengatakan bahwa dia
ingin bebas, dia adalah vrijdenker! Tidak mau terikat. Padahal dengan secara
demikian, hilanglah kernerdekaannya. Karena kalau sekiranya benar-benar dia
bebas berfikir, niscaya sewaktu-waktu akan timbul dalam hati sanubarinya
keheranan dan takjub, mengapa ini jadi begini.

Padahal fikiran yang bebas itu pun selalu mengakui adanya qudrat besar
itu, yang berjurnpa bekasnya pada setiap sudut daripada alarn, sehingga di
dalam mencari suatu hakikat, orang hanya bertcmu dengan bekas dari ha
kikat. Orang berjumpa dengan berbagai macam nama. tetapi orang tidak ber
temu apakah zat dari yang dinamai itu. Orang hanya mengumpul sebab dan
akibat, perulangan beberapa kali dari bebcrapa percobaan. dalam Iingkungan
suatu ruang dan suatu waktu. Itulah yang dikatakan ilmu. Tctapi ilmu terhen
ti sehingga itu saja. Mengapa sehingga itu saja? Mengapa tidak berani me
nengadah dan bertanya: Mengapa jadi begini?

Lantaran itulah rnaka ilrnu menjadi hambar.
Kalau dikatakan orang bahwa Darwin, ahli ilmu "evolution" pada alam

itu, dikata orang kehilangan "rantai penyambung" yang menyambungkan ke
hidupan yang asal dari man usia dan kehidupan yang asal dari rnonyet. maka
bukanlah yang kehilangan itu Darwin saja. Bahkan sebahagian besar daripada
ahli alam dan fisika kehilangan pula rantai yang menghubungkan di antara
Khalik dengan makhluk,

Padahal rantai itu tidaklah jauh. Dia ada dalam hati kita dan ada di se
keliling kita, Yang sependek-pendek jalan buat sampai kepada daerah kebe
naran, kepada hakikat , ialah memandang alam dalam keseluruhannya, sejak
dari atom yang kecil sampai kepada matahari yang besar, sejak dari buminya
lanjut kepada langitnya, adalah tegak di atas qudrat Allah Ta'ala. Perbaharuan
kehidupan dan pertambahan pengetahuan kita tentang rahasia gerak dan ge
riknya, adalah terjadi di bawah kehendak qudrat.

Allah-lab yang berqudrat, yang Maha Kuasa atas setiap segala sesuatu
itu. Dia yang Maha Kuat dan teguh aturan-Nya. Tidak ada sesuatu yang dapat
membatasi qudrat Maha Tinggi itu, bahkan Dialah yang membatasi gerak se
suatu. Pada din-Nya sendiri, qudrat itu artinya Kekuasaan Mutlak (qudrat).
Dan pada rnakhluknya, artinya ialah pembatasan (qadar).

Iradat

tapi orang tak dapat hendak langsurig kepada sebab dari segala sebab.Jlmu alam
dan t)sika telah dapat mengenal beberapa rahasi~' pada makhIuk, tetapi jarut
sejahil-jahilnya dengan Khaliknya. Orang setengahnya mengatakan bahwa dia
ingin beba~, dia adalah vrijdenker! Ti~ak .mau terikat. Pildahal dengan seeara
denrikian, hilanglah kemerdekaallnya, Karena kalau sekirap.ya benar·benardia
bebas berfikir, niseaya sewaktu-waktu akan timbul dalam hati sanubarinya
keheranan dan, takjub, mengapa inijadi begini.

Padahal fikiran yang bebas itu pun selalu mengakui adanya qudrat besar
itu, yang berjumpa b~kasnya' pada setiap .sudut daripada alam, sehingga di
dalam mencari sua~u hakikat, orang hanya bertemu dengan bekas dari ha-
kikat. Orang berjumpa dengan berbagai maeam nama, tetapi orang tidak ber-
temu apakah zat dari yang dinamai itu. Orang hanya mengumpul sebab dan
akibat, perulangan beberapa kaij dari beberapa pereobaan, dalaqt lingkungan
suatu ruang dan suatu waktu. Itulah yang dikatakan ilmu. Tetapi ilmu terhen-
tf sehingga itu saja. Mengapa sehingga itu saja? Mengapa tidak berani me-
I}engadah dan beJ;tanya: Mengapajadi begini? '

Lantaran itulah maka ilmu menjadi hambar.
Kalau dikatakan orang bahwa Darwin, ahli ilmu "evolution" pada alam

itu, dikata orang kehilangan "rantai penyambung" yang menyambungkan'ke-\
hidupan yang asal dari manusia dan kehidupan yang'asal dari monyet, maka
bukanlah yang kehilangan itu Darwin saja. Bahkan sebahagian besar daripada
ahli alam dan fisika kehilangan pula rantai yang menghubungkan di an tara
Khalik dengan makh/uk.

Padah,al rantai itutidaklah jauh. Dia ada dalam hati kita dan ada di se-
keliling kita. Yang sependek-pendek jalan buat sampai kepada daerah kebe-
naran, kepadll- hakikat, ialah memandang alam dalam keseluruhannya, sejak
dari ,ato1l! yang keeil sampai kepada Jillatahari yang besar, sejak dari buminya
lanjut kepada langitnya, adillah tegak di atas qudrat Allah Ta'ala. Perbaharuan
kehidupan dan pertambahan pengetahuan kita tentang rahasia gerak dan ge-
riknya, adalah terjadi di bawah kehendak qudrat. ' ,

Allah-Iah' yang berqudrat, yang Maha Kuasa atas setiap segala sesuatu
itu. ,Dia yang Maha Kuat dan teguh aturan-Nya. Tidak ada sesuatu yang dapat
membatasi qudrat Maha Tinggi itu, bahkan Dialah yang membatasi gerak se-
suafu. Pada diri-Nya\sendiri, qudrat. itu artinya Kekuasaa,nMudak (qudrat).
Dan pada makhluknya, artinya ialah pembatasan (qadar): ,'

Iradat

Qudrat diiringi ol'eh iradat. Maka apa yang telah dijadikan Tuhan dan
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13. ffikmat

apa yang akan Dia jadikan, susunan dan aturan, terangkatnya langit dan ter
hatamnya bumi, adalah menurut kehendak (iradat)Nya sendiri. Tiada campur
dengan kehendak lain. Semuanya diberi-Nya bent uk menurut kehendak-Nya
dan dinyatakannya dan ditumbulkannya bila saja Dia mau. Tidak ada ke
kuasaan lain yang rnernpengaruhi-Nya.

Berbagai rona dan bentuk kita lihat, hatta rupa dan wajah manusia di
dunia, yang bcrmiliun-miliun banyaknya, tidak ada yang serupa adalah per
nyataan daripada kehendak iradat Ilahi, sejak belum berbelurn-belum. Bahkan
bintang yang berkclip-kelip di halaman langit, entah berapa jurnlahnya,
dapat dicabutnya panasnya dan didinginkannya.

Sebab itu kalau sekiranya setengah ahli tilsafat dan ilmu alam berkeras
mempertahankan hukum sebab-akibat yang tidak boleh berubah-ubah, maka
ada dalam kalangan ahli filsafat sendiri, sebagai Emmanuel Kant dan David
Hume yang berkata , bahwasanya hukurn sebab-akibat hanyalah semata penga
laman kita dalam perkara yang berulang kita lihat dan berulang kita alami. Di
dalam rnenegakkan undang-undang hukurn sebab-akibat, kita jangan lupa
bahwa kita terikat oleh suatu ruang yang sempit dan waktu yang terbatas.
Padahal kita tidaklah hidup dalam segala ruang dan segala waktu. Menurut
filsafat ini, belumlah dapat dipastikan saja bahwasanya undang-undang sebab
akibat di satu masa, atau di satu ruang, sama dengan di waktu lain dan ruang
lain. Dari segi berfikir filsafat mereka mcngatakan adanya kemungkinan per
bedaan undang-undang sebab-akibat itu. Dan bagi kepercayaan agama tidak
lah mustahil Allah Ta'ala merubah undang-undang-Nya menurut kehendak
Nya.

Apabila k.ita masuk ke dalam satu kebun, kita lihatlah berbagai warna
kernbang, berbagai warna pohon dan berbagai warna buah. Di dekat pohon
manggis tumbuh rambutan, di dekat cengkeh tumbuh durian. Tanahnya yang
setumpak itu juga, padahal rasa buahnya terdapat perbedaan. Bahkan di
antara anak-anak yang seibu dan sebapa sekali pun terdapat perbedaan rupa
warna kulit dan laku perangai.

Kadang-kadang kembang itu juga yang diseri Iebah , tetapi dia menim
bulkan madu. Kembang itu juga yang diseri kupu-kupu, padahal dia ~im
bulkan sutera, dan kembang itu juga yang dimakan burung, namun dia me
nimbulkan tahi!

apa yang akan Dia jadikan, susunan dan aturan, terangkatnya lilngit dan ter-
katamnya bumj, adalah rilenu£Ot kehendak (iradat)Nya sendiri. Tia<;lacampur
de~gan kehendak lain. Semuanya dlberi-Nya bentuk menu£Ot kehendak-Nya .
dan dinyatakannya dan ditumbulkannya bila saja Dia mau. Tidak ada' ke-
kuasaan lain yang mempenga£Ohi-Nya.

Berbagai rona, dan bentuk kita lihat, hattll £Opa dan wajah manusia di '
dunia, yang bermiliun-rniliun banyaknya, tidak ada yang serupa adalah per- \
nyataan daripada kehendak iradat Ilahi, sejak belum berbelum~belum. Bahkan
bintang yang berkelip-kelip di halaman langit, entah perapa jumlahI}ya,
dapat dicabutnya panasnya dan C:lidinginkannya.

Sebab itu kalau sekiranya sete~gah ahli filsafat dan ilmu alam ber.keras
mempertahankan hukum sebab-akibat yang tidak boleh be'£Obah-ubah, maka
ada dalam kalangan ahli filsafat sendiri, sebagai Emmanuel Kant da.n David
Hume yang,berkata, bahwasanya hukum sebab-akibat hanyalah semata penga-
laman kita dalam perkara yang be£Olang kita lihat dan be£Olangkita alami. Di
dalam menegakkan undang-undang hukum sebab-akibat, kita jangan lupa
bahwa' kita terikat oleh suatu ruang yang sempit dan waktu yang t~rbatas.
Padahal kita tidaklah hidup dalam segala wang dap. segalawaktu. Me~urut
'filsafat ini, belumlah dapat dipastikan saja bal)wasanya undang:undang sebab-
akibat di satu masa, atau di satu £Oang, sarna dengan di waktu lain da~ ruang
lain. Dari segi berfikir filsafat mereka mengatakan adanya kemungkinan per-
bedaan undang-undang sebab-akibat itu. Dan bagi kepercayaan agarna tidak-
lah mustahil Allah Ta'ala m~.rubah undang-undang-Nya'menurut kehendak-
Nya. '

. Apabila .k.ita masuk ke dalam satu kebun, kita lihatlah berbagai warna
kembang, berbagai warna pohon dan berbagai warna buah. Di dekat pohon
manggis tumbuQ rambutan, di dekat cengkeh tumbuh durian. Tanahnya yang
setumpak itu juga, padahal rasa buahnya terdapat perbedaa~. Bahkan di
antara anak-anak yang seibu dan sebapa sekali pun terdapat perbedaan rupa
warna kulit dan laku perangai.

Kadang-kadang kembang itu juga yang diseri leban, tetapi dia menim-'
bulkan madu. Kembang itu juga yang diseri kupu-kupu, padahal dia m im-
btilkan sutera, dan kembang itu juga yang dimakan bu£Ong, namun dia me-
nimbulkan'tahi!

13. Hikmat
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Bertarnbah jernih akal dan naik kekuatan jiwa, ber tarnbahlah kita rasa
kan bahwasanya qudrat dan iradat berlaku bersamaan dcngan hikmat. Yakni
kcbijaksanaan Yang Maha Tinggi. Maka bcntuk tubuh. manusia, rezeki yang
dimakan, naik dalarn pcrjuangan hidup atau jatuh, rnulia atau hina sekali pun,
menang atau kalah, sekali-kali bukanlah terjadi dengan tidak hcraturan.
Alangl<ah janggalnya sesuatu qudrat dan iradat berlaku dengan tidak beratur
an. AJangkah janggalnya jika dia berlaku tidak dengan hikmat. Padahal ke
janggalan itu tidaklah bcrjurnpa dalarn 313m ini. Sebab itu maka tidaklah ada
hikrnat adalah mustahil bagi Yang Maha Kuasa.

Alam ini ditunjukkan kepada suatu aturan raya yang amat halus, sam
bung bersambung daripada sebab dan akibat, sedikit yang kita ketahui, dan
lebih banyak yang tidak kita ketahui. Scbab waktu kita terbatas dan wang
kita pun terbatas. Scmuanya mcnurut "Sunnat Allah." Tidak berkacau dan
tidak kusut. Dan tidak ada kekuasaan pada langit dan burni dan pada man usia
buat menentang.

Qudrat dan iradat berlaku dcngan hikmat-Nya pada perturnbuhan tum
buh-turnbuhan. Tetapi yang dapat kita ketahui hanyalah sedikit saja: misal
nya kita tanamkan, kita sirami air, kita galikan bandar , kita buatkan sawah,
kita ukurkan musirn (waktu) dan kita tilik ruang dan tempat , seumpama
menanarn padi hendaknya di sawah, dan di rnusim hujan.

Anak dalam kandungan sembilan bulan 10 hari, dan lahir ke dunia
menangis, merangkak, berjalan dan jatuh. jatuh dan berjalan terus; kecil,
rnuda, dewasa dan tua. Semuanya itu adalah perlakuan qudrat dan iradat da
lam lingkungan hikrnat kebijaksanaan. Begitulah yang teradat kita lihat, dan
mustahillah pada adat berlaku di luar itu. Tetapi sckali ditunjukkan-Nya bah
wa Dia kuasa dan Dia rnau berlaku kelahiran scorang manusia di luar sebab
akibat yang kita Iihat itu, yaitu kelahiran Nabi 'Isa Al-Masih a.s.

Tuhan pernah bcrsabda dalam Qur'an bahwasanya Tuhan Maha Kuasa
memberikan kekuasaan kepada barang siapa yang dikehendaki-Nya dan men
cabut kekuasaan daripada siapa yang dikehendaki-Nya mengangkat naik
si3i'i yang dikehendaki-Nya dan menjatuh tersungkur hinakan siapa yang di
ke1i'endaki-Nya. Di dalamnya nampaklah tersimpan hikmat-kebijaksanaan.
Kita dapat .elihat jatuhnya kekuasaan Belanda di Indonesia di dalam tiga
empat hari saja, dan naiknya kekuasaan Jcpang. Dalam kejadian tiga hari itu,
kita telah dapat rnelihat sebab-akibat yang tcrsedia sejak lama. Dalam nama
penjajahan Belanda itu sendiri telah tersimpan semangat kernerdekaan. Dalam
kata pembelengguan telah terdapat semangat kclepasan. Di dalarn keangkuhan
penjajahan Belanda dan di dalam kesombongan dan kezaliman penjajahan
Jepang, telah nampak tunas daripada kehancuran mereka.

, Bertambah jernih akal dan naik kekuatan jlwa, bertambahlah kita rasa-
kan' bahwas~nya qudrat dan iradat berlaku ber~amaan denganhikmat. Yakni
kebijaksanaan Yang Maha Tinggi. Maka bentuk tubuh, manusia, rezeki yang
dimakan,. naik dalam perjuangan hidup atau jatuh, mulia afau hina sekali pun,
menang atau kalah, s,ekali-kali bukanlah terjadi dengan tidak beraturan.
Alangkah janggalnya sesuatu qudrat dan'itadat berlaku dengan tidak beratur-
an. AIangkah janggalnya jika dia berlaku tidak ctengan hikmat. Padahal ke-
janggalan itu tictakIah berjumpa dalamalam ini. Sebab itu maka tidaklili ada

, hikffiat adalah mustahil bagi Yang Ma]la Kuasa.
Alain ini ditunjukkan kepada suatu aturan raya yang amat halus, sam-

bung bersambung daripada sebab dan akibat, sedikit yang kiti ketahui, dan
lebih banyak yang tidak kita ketahui. Sebab waktu kita terbatas dan ruang
kita pun terbatas. Semuanya menurut "Sunnat Allah." Tidak berkacau' dan

I

tidak kusut. Dan tidak ada kekuasaan pada langit dan bumi dan pada man usia
buat rrienentang.

, Qudrat dan iradat berlaku dengaiJ. hikmat-Nya pad a pertumbuhan tum- /
'buh-tumbuhan. Tetapi yang dapat kita ketahui hanyalah sedikit saja; misal-
'nya kita tanamkan, kita sirami air, kita galikan bandar, kita buatkan saw'ah,
kita ukurkan musim (waktu) 'dan kita tilik ruang dan tempat, seumpama
n')enanam padi hen'daknya di sawah, dan di musim hujan. '

Anal< dalam kandungan sembilan bulan 10 hari, dan lah1r ke duma
menangis;' merangkak~ berj:ilan dan jatuh, jatuh dan berjalan terus; kecil,
muda, dewasa dan tua. Semuanya itu 'adalah perlakuan qudratdan iradat da-
lam lingkungan hikmat kebijaksanaan, Begitulah yang teradat kita lihat, dan
mustahillah pada adat berlaku di hiar itu. Tetapi sekali ditunjukkan-Nya bah-
wa Dia kuasa dan Pia mau berlaku kelahiran seorang manusia ,di luar sebab
akioat yang kita lihat itu, yaitu kelahiran Nabi 'Isa AI-Masih a.s. '
, Tuhan pernah bersabda dalam Qur'an bahwasanya Tuhan Maha Kuasa '

, memberikan kekuaSaan kepada barang siapa yang dikehendaki-Nya dan men-
cabut kekuasaan 'daripada siapa yang dikehendaki-Nya rriengangRat naik

\ ' si~ y~n~ dikehe~daki-Nya dan me~jatuh ters~ngkur h~a:kan sia~a yang di-
, kel'fendakl-Nya. Di dalatnnya nampaklah terslmpan hikmat-keblJaksanaan.

Kita, dapat ' ,elihat jatuhnya kekuasaan' Belanda di Indonesia didalam tiga
, empai hari saja, dan naiknya kekuasaan Jepang. Dalam kejadian tiga hari itu,
kita telah dapat melihat sebab-akibat yang tersedia sejak lama. Dalam nama
pe,njajahan l3elanda itu sendiri telah tersimpan semangat kemerdekaan. Dalam
kata pembelengguan telah terdapat semangat kelepasan. Di dalam keangkuhan
penjajahan' BeJa,nda dan di dfJ,lam kesombongan dan kezaliman penjajahan
!epang, telah nampak tu?as daripada kehancuran mereka:

80



81

Sehah itu untuk mcnguigat hikmat kebijaksanaan llahi itu hcndaklah
ada unsur hikrnat itu scndir i di dalam jiwa Jan Iikiran kita. Maka dapatlah
kita mcngatakan bahwasanya mustahil bagi Allah Ta 'ala mcmpunyai dan
mempcrgunakan qudrat dan iru dat tanpa susunan Jan hubungan, tanpa sebab
dan akibat.

Sebab dan akibat adalah anak kunci yang terletak di hadapan manusia.
Dengan melalui hukurn sehab Jan akibat manusia mencapai ke pada baik atau
buruk. Adapun qudrat dan iradat Allah meliput i akan segalanya, dalam pe
musatan besar dan dalarn pcrincian kecil, Ada undang-undang tcrdapat dalarn
alarn, dan undang-undang tcrdapat dalarn syara'.

Rasa hikrnat dan kebijaksanaan yang ada dalam akal kita, tidaklah me
nerima bahwa Allah akan rnelakukan kezaliman, lalu disiksa-Nya orang yang
tha'at dan diberinya pahala si durhaka.

Apabila kita baca buku-buku "Ilmul-Kalarn" yang dikarang orang di
zaman keruntuhan dan kernunduran Islam. banyak orang mernpertengkarkan
ten tang kemungkinan bagi Allah Ta'ala mcnyiksa orang yang bcrbuat baik
dan rnemberi pahala orang yang durjana. Sampai berpanjang-panjang kadang
kadang pertengkaran ini. Apakah sebabnya agaknya? Mungkin ini adalah
karen a tekanan zarnan pada waktu itu. Memang di dalam pemerintahan raja
raja yang zalirn. khalifah yang aniaya. yang memakai gelar "Al-Hakirn bi
Arnril-lah" (Memerin tah atas nama Tuhan), padahal atas kehendaknya sen
diri saja, sernaunya saja. Raja-raja demikian memang menghukum semaunya;
si penjilat naik pangkat. si jujur terlempar jauh.

Lalu mereka buat raja-raja zalim itu jadi contoh sifat Allah.
Keadilan adalah sifat yang scmpurna bagi Allah. Orang yang biasa me

renung alam, dan orang yang mendalami i1mupengetahuan alam, senantiasa
menampak terhamparnya keadilan di mana-mana. Keadilan itu ialah keadilan
dan keindahan itu ialah kebenaran. Sebab itu dapatlah dia berkata bahwasa
nya kezaliman dan aniaya adalah sifat yang mustahil bagi Allah, meskipun
kalau Dia menganiaya dan Dia zalim tidaklah ada yang dapat menyoal dan
membantah. Bahkan siapa yang akan dapat membantah dan menyanggahnya,
padahal Dia bersendiri dalam ketuhanannya. Dia Tuhan, dan kita ini harnba
Nya. Kita ini tunduk di bawah kuasa-Nya.

Ada memang orang yang bersangka bahwa berlakunya kehendak qudrat
iradat Allah itu adalah semau-maunya, serupa Nimrud dan Fir'un, serupa
diktator. Kalau dia hendak rnenghukurn, walaupun kita berbuat baik, apakah
salahnya. Kalau Dia hendak bclas kasihan, walaupun durhaka setiap hari,

Sebab itu untuk mel1gingat hikmat kebijaksanaan Ilahi itu hendaklah
ada unsur hikmat itu sendiri di dalam ji~a dan' flkiran kitat. ,Maka dapatlah
kita mengatakan bahwasanya mustahil bagi Allah Ta'ala mempunyai dan
mempergunakan qudrat dan iradat tanpa susunan dan hubungan, tanpa sebab
dan akibat. ' f •

Sebab dan akibat adal~h anak kunci yang t,erletak di hadapan man usia.
Dengan melalui hukum sebab dan akibat manusia ~eneapai kepada' baik atau
buruk. Adapun qudrat dan iradat Allah meliputi akan segalanya, dalam pe·
musatan besar dan dalam perincian keeil. Ada undang-undang terdapat dalam
alam, dan undang-undang terdapat dalam sya:ra'.

Rasa hikmat dan kebijaksanaan yang ada dalam akal kita" tidaklah'me~
nerima bahwa Allah akan melakukan kezaliman', lalu disiksa-Nya orang yang
tha'a(dan diberinya pahala si durhaka.

Apabila kita 'baea buku-buku "Ilmul-Kalam" yang dikarang orang di
zaman keruntuhan' dan kemunduran Islam, banyak orang mempel'tengkarkan
t~ntang kemungkinan bagi Allah Ta'ala menyiksa orang yang berbuat baik

, dan memberi p'ahala orang yang dUrjana. Sampai berpanjang-panjang kadang.
kadang pertengkaran ini. Apl),kah sebabnya agaknya? Mungki~ 'ini ada:lah
katena tekanan zaman pada waktu itu. Memang d'i dalam pein~rintahan raja·
raja. yang zalim, khalifah yang aniaya, yang memakai gelar"AI·Hakim bi
Aniril-Iab" (Memerintah at as nama TUhan), padahal atas kehendaknya sen· .
diri saja, semaunya saja. Raja-raja \lemikian memang menghukum semaunya;
si penjilat naik pangkat, si jujur terlempar j?-uh.

Lalu mereka buat raja-raja zalim itu jadi contoh sifat Allah.
Keadilan adalah sifat yang seJ;llpurna bagi' Allah. Orang yang biasa me-

renung alam, daq orang yang mendalami ilmu~~getahuan ;tlam, senantiasa
menampak terhamparnya keadilan di'mana-mana. Keadilan itu ialah keadilan
dan keindahaJ.l itu ialah kebenaran. Sebab itu dapatlah dia berkata bahwasa-
nya kezaliman dan aniaya adalah sifat yang mustahil b,agi Allah, meskipun
kalau Dia menganiaya dan Dia zalim tidaklah ada yang dapat menyoal dan
membantah. Bahkan siapa yang akan dapat membantah dan menyanggahnya,
padahal Dia bersendiri dalam ketuhanannya. ,Dia: ruhan, dan kita int hamba·
Nya. Kita ini tunduk di bawcih kuasa·Nya. ,- '

Ada memang orang yang bersangka bahwa berlakunya kehendak qudrat
iradat Allah itu adalah serp.au·maunya, serupa Nirnrud dan, Fir'un, serupa
diktator. Kalau dia hendak meu.ghukum, walaupun kita berbuatbaik, 'apakah
salahnya. Kalau Dia hendak belas kasihan, walaupu1'l durhak? setiap hari,
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Perenungan atas hakikat hidup itu pula yang mengilhamkan bagi
Bergson, dalam alam filsafat, selMgga dia terlanjur n'tengatakan bahwasanya
bukanlah evolutie itu terdapat pada benda, sebagai kata Darwin, tapi hayat
itu sendirilah yaqg berevolutie, sejak dari kesamaran hidup pada yang beku,
naik kepada nabatat (tumbuh-tumbuhan), sampai kepada hayawanat (bina
tang), sampai kepada insan akhirnya sampai "jadi" Tuhan. Filsafat pantheis-
me yang sangat menerawang! ._

Bagaimana jugapun, namun tasauf Jalaluddin Rumi dan filsafat Bergson
itu, masih dapat dikatakan suatu pencaharian jalan daripada keraguan hidup.

. '6'~ \/d\~\/ ~~\
~.:.;/ .. !; i'.;~ ~

"Dar;SQM kita datang, dan ice sana kita akan kembali. ..

Segenap yang ujud ini hidup dalam-tingkat-tingkat dan martabat. Ada
nya benda beku. Dan hidup padanya adalah samar. Dan adanya hidup pad a
tumbuh-tumbuhan, lebih tinggi daripada hidup benda beku. Dan hidup pada
binatang, lebih tinggi daripada hidup turnbuh-tumbuhan. Dan kehidupan
rnanusia lebih tinggi daripada kehidupan binatang. Maka di atas manusia ada
lah lagi kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kehidupan malaikat. Maka AI
Hayat yang ada pada Allah Subhahanu wa Ta'ala, adalah Hayat Yang Maha
Sempurna, tidak ada yang lebih sempurna dari itu lagi. Dialah hidup. Dialah
seluruh hidup, dan Dialah yang menganugerahkan hidup kepada segenap yang
hidup.

Perenungan ten tang hakikat hidup Yang Maha Tinggi inilah yang memo
berikan intisari pada tasauf Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan bahwasanya hi
dup itu mulanya dianugerahkan kepada jamadat (yang beku) dengan samar,
lalu naik kepada tingkat tumbuhan (nabatat), naik lagi kepada tingkat bina
tang (hayawanat), dan akhirnya sekali kembali ke dalam hakikat hidup yang
sebenarnya, yaitu kehidupan llahi!

14. AI-Hayat

apakah pula salahnya. Yang berfikir seperti ini adalah orang yang tidak ada
tunas hikmat-bijaksana dalam jiwanya dan lantaran itu, berkacaulah jalan ke
agamaannya.

apakah pula salahnya. Yang berfikir seperti ini adaiah orang yang tidak a~a ,
tunas hikmat-bijaksana dalam jiwanya dan laniaran itu, be,rkacaulahjalan ke-
;1gamaannya. '

14. Al~Hayat

. Segenap "yang ujud ini hidup dalam"tingkat-tingkat dan martabat. Ada-
nya benda beku. Dan hidup padanya adalah samar. Dan adany~ hidup pada
tumbuh-tumbuhan, lebih tinggi daripada hidup benda beku. Dan hidup pada
bina!ang, lebih tinggi' daripada hidup tumbuh-tumbuhan. Dan kehidupan
manusia lebih tinggi daripada kehidupan binatang. Maka di atas ,manusia ;ida-
lah lagi kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kehidupan malaikat. Maka AI-
Hayat y~ng ~da pada Allah Subhahanu wa Ta'ala, adalah Hayat Yang'Maha
Sempurna, tidak ada yang lebih sempurna dari'itu lagi. Dialah hidup. Dialah
seluruh hidup, dan Dialah yang menganugerahkail hidup kepada segeI1apyang
hidup.

Per~nungan ten tang hakikat hidup Yang Maha Tinggi inilah yang mem-
berikari intisaripada tasauf Jalalilddin Rurni. Dia mengatakan bahwasanya hi-
dup itu Illulanya dianugerahkan kepada jamadat (yang beku)dengan samar,

flalu naik kepada tingkat tumbuhan (nabatat), naik lagi kepada tingkat bina-
tang (hayawanat), dan akhirnya sekali kembali ke dalam bakikat hidup yang

. sebenarnya, yaitu kehidupan nahi!

\

.j ,'" \/4.' ·~~\\t\/l ~\
~.:.;/ ~ !; ~/~ !J

"Dari sana kita dq,tang, dan ke Sana kita akan kembali. l'

Perenungan atas haiokat hidup itu' pula yang' mengilhamkan bagi
Bergson, dalam alam fIlsafat, selMgga dia terlanjur riJengatakan bahwasanya

.bukanlah evolutie itu terdapat pada benda, sebagai kata Darwin, tapi haY,at
itu sendirilah yang berevolutie, sejak dari kesamaran hiduppada yang beku,
naik kepada nabatat (tumbuh-tumbuhan), sampai kepilda hayawanat (bina-
tang), sampai kepada insan akhirnya sampai "jadi" Tuban. Filsafat pantheis~
me yang sangat m9nerawang! • y. , ' ,

Bagaimana jugapun, narriun tasauf Jalaluddin Rurni d3n fIlsafat Bergson
j~u, masih dapat dikatakan suatu pencaharian jalan daripada keraguan hidup.
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IS. Al'Om

Berbeda dengan setengah ahli filsafat yang mernang telah mengakui bahwasa
nya kejadian alam ini adalah berpokok pangkal pada "Sebab Pertama", atau
"Pertamaan Ujud." Tetapi mereka masih ragu memberikan bent uk dalam fi
kiran ten tang hakikatnya, sehingga kadang-kadang mereka serupakan pokok
asal kejadian alam daripada sebab pertama itu dengan percampuran zat krrnia,
yang tidak ber-roh, tidak bernyawa dan tidak berhidup. Mereka mendapati
hidup dalam segala sesuatu, tetapi mereka ragu memberikan pengakuan hidup
pada asal segala sesuatu atau yang menjadikan segaJasesuutu!

Tanda-tanda hidup Yang Maha Sempurna itu tetaplah memancar dan
bersinar, yang menyebabkan jatuh turunnya martabat hidup pada segala yang
nampak hidup. Cobalah tuan khayalkan sendiri apakah hasil daripada tangan
"hidup" yang berusaha? Apakah hasil daripada akal yang "hidup"? Tidakkah
tuan melihat bekas "hidup" daripada bangsa yang hidup? Tidakkah tuan Iihat
perbedaan "hidup" pada seseorang manusia utama dengan "hidup" dari se
orang manusia yang hidupnya hanya sekedar makan dan minum saja?

Kita dapat melihat dan mcmperbedakan hasil dari usaha seorang manu
sia yang "hidup"nya berguna dan manusia lain yang hidupnya asal hidup.
Kita dapat melihat perbedaan hasil usaha bangsa yang "hidup" dengan bangsa
yang masih hidup, tetapi laksana mati, atau meskipun hidup, tetapi tidak
"hidup". Dari mernandang itu dapatlah kita lihat bagai "hidup" yang sebe
narnya. Yang Maha Sempurna Yang Maha Tinggi itu nampak bekasnya pada
seluruh yang ada. Nampak bekasnya pada matahari terbit dan terbenam, pada
kelapa, pada padi, pada ombak bergulung. Melihat keadaan yang begini rnus
tahillah tidak "hidup" pencipta dan pengatur-Nya,

Mazhar atau kenyataan dari segenap yang kelihatan pada alam men un
jukkan penuhnya diliputi hidup. Dan semuanya itu belumlah ada artinya jika
dibandingkan dengan kehidupan Ilahi Yang Maha Luas itu. Bahkan segala
yang kelihatan itu hanyalah bekas yang keeil belaka daripada Yang Hidup dan
tidakkan mati. Bahkan Dia-lah yang menghembuskan hidup pada biji turnbuh
an, pada benih yang kecil. Dialah yang mengeluarkan kehidupan daripada ke
matian, dan mengeluarkan kematian daripada kehidupan, "Itulah Allah. Apa
kah lagi yang akan kamu dustakan?"

Berbeda dengan setengah ahli fil~fat yang memang telah mengakui bahwasa-
nya kejadian alam ini adalah berpokok pangkal pada "Sebab Pertama", atau
"Pertamaan Ujud." Tetapi mereka masih ragu memberikan bentuk dalam fi-
kiran tentang Jtakikatnya, sehingga kadang-kadang mereka serupakan pokok
asal kejadian alam daripada sebab pertama itu <Iengan percampuran zat kuma, \
yang tidak ber-roh, tidak bernyawa dan tidak berhidup. Mereka mendapati

/. hidup dalam segala sesuatu, tetapi mereka ragu memberikan pengakuan hidup
pada qsal segd/a sesuatu atdu yang menjadikan segala sesu~tu!

Tanda-tanda hidup. Yang Maha Sempurna itu tetaphlh memancar dan
bersinar, yang menyebabkan jatuh turunnya 'martabat hidup pada segala yang
nampak hidup. Cobalah tuan khayalkan sendiri apakah hasil daripada tangan

, I .

"hidup" yang berusaha? Apakah hasil daripada akal yang "hidup"? Tidakkah
tuan melihat bekas "hidup" daripada bangsa yang hidup? Tidakkah tuan lihat
perbedaan "hidup" pada seseorang manusia utama dengan "hidup'" dari se-
orang manusJa yang hidupnya hanya sekedar makan dan minum saja?

Kita dapat m~lihat dan memperbedakan hasil dariusaha seorang manu-
sia yang "hidup"nya be.rguna dan manusia lain yang hidupnya asal hidup.
Kita dapat melihat perb~daan hasil usaha bangsa yang "hidup" dengan bangsa
yang masih hidup, tetapi laksanamati, atau meskipun hidup, tetapi tidak
"hidup". Dari memandang itu dapatlah kitalihat bagai "hidup" yang sebe·
narnya. :Yang Mapa Sempurna Yang Maha Tinggi itu nampak bekasnya pada
seluruh yang ada. Nampak bekasnya pada matahari terbit dan terbenam, pada '
kelapa, pada padi, pada ombak bergulung. Melihat keadaan yang beginitnus- _
tahillah tidak "hidup" pencipta danpengatur-Nya.

Mazhar atau kenyataan dari segenap yang kelihatan pada alam menun-.
jukkan penuhnya diliputi hidup. Dan semuanya itu belumlah ada artinyajika-
dibaildingk~ dengan kehidupan Ilahi Yang Maha Luas itu. Dahkan segala
yang kelihatan itu hanyalah bekas yang keeil belaka daripada Yang Hidup dan
tidakkan mati. Bahkan Dia-lah y~g mengh,embuskan hidup pada biji tumbuh·
an, pada benih yang beil. Dialah yang mengeluarkan kehidupan daripada ke-
matian, dan mengeluarkan kematian daripada kehidupan. "Itulah Allah. Apa-
kah lagi yang akan kamu ,dustakan?" . , .

\S. Al'~
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16. As-sam'u wal-Basharu(Pendengaran dan Penglihatan)

IImu Allah Ta 'ala rncliputi akan scgala sesuatu. llmu-Nya tidak didahu
lui oleh jahil. Tidak pernah lalai dan lupa, dan tidak mungkin berlain dcngan
yang kejadian.Ilmu-Nya mcliputi akan yang kernarin. yang sekarang dan yang
kclak kernudian han. llrnu-Nya meliputi akan yang lahir dan yang batin. llmu
Nya rncliputi akan hidup kini [dunia ) dan hidup nanti (akhirat).

Scorang manusra boleh rncngctahui serba sedikit dari keadaan yang se
karang. Tctapi dia tidak tahu semuanya. Bolch dia tahu serba scdikit akan hal
yang telah lulu, tetapi lebih banyak yang tidak diingatnya lagi. Dan sarna sc
k ali manusia tidak dapat mcnembus tabir zaman depan yang ada di hadapan
nya. Lain dari yang scrba scdikit itu, tidaklah ada yang diketahuinya. Dirinya
dan akalnya adalah terlalu kecil, laksana tidak rnasuk perhitungan dibanding
kan derigan hal yang tidak diketahuinya. Hanya Tuhanlah yang mengetahui
dan menghitung akan semuanya itu. Tuhan rnenghitung akan amal dan usaha
k ita selarna hidup k ita dengan tidak ada yang terlepas sedikit jua pun. Tuhan
mendaftarkan scgala keadaan isi alam, kerajaan demi kerajaan, bangsa dcmi
bangsa, yangjatuh dan yang naik.

IImu Tuhan meliputi dan menyinari akan segcnap sesuatu, sama lahir
nya dcngan batinnya. Terbuka bagi Allah permulaaan dan penutupannya.
Tidak ada bagi Tuhan ukuran debt dan jauh. Sernua debt. Berapakah bi
langan pasir di sahara dan di pantai? Berapa titikkah air di lautan? Berapa
helaikah daun kayu di hutan? Berapa buahkah bin tang di langit? Berapa helai
kah rambut yang ada di kepala insan? Tidak ada manusia yang tahu. Hanya
Tuhan sahaja yang tahu.

Bagaimana perubahan-perubahan yang datang kepada bilangan yang
banyak itu? Ada yang gugur dan ada yang hilang, dan ada tumbuh baharu,
Tuhan juga yang tahu, dan Dia juga yang mengatur. Sernuanya itu hanya ter
simpul dalam satu ilmu! Ilmu Allah Ta'ala, Memang, kadang-kadang adalah
manusia diben sedikit percikan, daripada rahasia i1mu itu. Baik dengan latih
an. atau dengan percobaan, atau dengan pengalaman. Dan kadang-ksdang
adalah orang-orang besar yang jiwanya disediakan buat menerirna sedikit sinar
dari alam gaib, sebagai Nabi-nabi djln Rasul-rasul, dan kadang-kadang jiwa
besar yang lain. yang dinamai wali-ul-lah! Itu pun hanya sedikit sekali, jika
dibandingkan dcngan apa yang belum diberikan atau tidak akan diberikan.

Dmu Allah Ta'ala meliputi akansegala sesu~tu. Ilmu-Nya tidak didahu-
lui oleh jahil. Tidak pernah lalai pari lupa, dan tidak mungkin berlain dengan
yang kejadian.Ilmu-Nya meliputi akan yang kemarin, yang sekarang dan. yang
kelak k~mudian hari. Ilmu-Nya meliputi akan yang lahir dan yang batin. Ilmu-
Nya meliputi akan hidup' kini (dunia) dan hidup nan1i (akhirat).

Seorang manusia boleh mengetahui serba se'dikit (lari keadaan yang se-
karang. Tetapi dia tidak tahu semual).ya. Boleh dia tahu serba sedikit akan hal
yang ~elah lalu, tetapi .Jebih banyak yang tidak diingatnya [agio Dan sarna se-
kali manusia tidak dapat menembus tabir zaman depan yang ada di hadapan-
nya. lain dari yang serba sedikit itu, tidaklah ada yang diketahuinya. Dirinya
dan akalnya adalah terlalu kecil, laksana tidak masuk perhitungan dibanding-
kan dengan hal yang tidak diketahuinya. Hanya Tuhanlah' yang mengetahui
dan menghitung akan semuanya itu. Tuhan menghiturig akan amal dan usaha
kita selama hidup kita, dengan tidak ada yang terlepas sedikit jua pun. Tuhan
mendaftarka~ segala keadaan isi alam~ kerajaan demi kerajaan,bangsa demi
bangsa, yangjatuh' dan yang naik.· . I .•

Ilmu Tuhan mellputi dan meny~ari akan s~genap sesuatu, sarna lahir.:¥ .. :
nya dengan batinnya. Terpuka bagi Allah permulaaan dan penutup·arinya ..

. Tidak fda bagi Tuhan uku.r~n dekat dan jauh. Semua dekat. Berapakah bi-
langan pasir di sahara dan'di pantai? ~rapa titikkah air di, lautan? Berapa
helaikah daun kayu di h.utan? Berapa buahkah bin tang di langit? Berapa helai-
kah rambut yimg ;~da di kepala insari? Tidak ada mallusia yang tahu. Hanya
Tuhan sahaja yang t~hu:

Bagaimana perubahan-perubahan yang datang kepada bilangan yang
banyak itu? Ada yang gUgUr dan 'ada y~ng 'Wlang, dan ada tumbuh baharu,

, Tuhan juga yang tahu, d;m Dia juga yangmengatur. Semuanya itu hanya ter-
simpul dalam satu ilmu! Ilmu, Allah Ta'ala. Memarig, kadang-kadang adalah
manusia diberi sedikit percikan, daripada rahasia ilmu itu. Ba:ik dengan latih-
an, atau· dengan percQbaan; atau dengan pengalaman. Ban kadang-k"dang
adalah orang-orang besar yat:lgjiwanya disediakan buat menerima sedikit sinar
dari alam gaib, seQagai Nabi-nabi dfln Rasul-rasu!, dan. kadang-kadang jiwa
besar yang lain, yang dinamai wali-ul-lah! Itu pun'hanya ~dikit s~kali, jika
dibandi!lgkan dengan apa yang belum diberikan atau tidak akan diberikan.

I'

16. As-Sam'uwal-Basham(Pendenglt~ dan Penglih~tan)

/ //~\\/-::~r'
J"·~·-~C-\·
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Hati-hatilah dalarn rnengucapkan kata, kalaupun sedang duduk seorang
diri. Karena tidak ada kata yang Iepas daripada pendengaran Tuhan. Dan
sampaikanlah permohonanmu dalarn bahasa apa juapun cngkau sanggup,
walaupun bcrsamaan dengan engkau ada pula orang lain yang sedang ber
mohon. Walaupun tidak pcrnah terputus sembahyang dan do'a dalarn alam
ini. di setiap saat, Jan di setiap waktu, karena bumi masih tctap mcngelilingi
rnatahari. Jan bilapun hcndak cngkau sampaikan perrnohonan itu, tidaklah
ada halangannya. Scrnua didengar oleh Tuhan. Janganlah disangka bahwa
orang lain sedang meminta pula, sebab itu engkau undurkan barang setengah
jam. Maka tidaklah akan sunyi suatu saat daripada hamba yang memohon ke
pada Tuhannya.

Setiap hari kita melihat bagairnana Allah memberikan pengetahuan bagi
manusia, yang akan menarnbah yakinnya akan pendengaran Tuhan dan tidak
ada yang luput daripada pendengaran Tuhan.

Mula-mula diperbuat orang alat pemotrct dan alat film. Ada yang di
sengaja atau tidak disengaja, seseorang dapat diambil filmnya, dapat "di
abadi"kan dengan ala! yang kecil itu. Sedang kita berjalan seorang diri di
jalan raya, dari jauh seorang teman telah mernotret IOta. Dan kit a tidak tahu.
Tahu-tahu suatu hari dikirimnya gambar kita itu kepada kita. llmu memotret
didapat oleh manusia. Artinya sebelum manusia tahu, ilmu itu telah ada da
lam alam ini, dalam sirnpulan rahasia Tuhan,

Dengan ini mulailah terang bagi kita bahwa tidaklah perkara mustahil
jika kita katakan bahwa Allah senantiasa melihat segala perangai dan kelakuan
kita. Tidaklah perkara yang ganjil, jika sekiranya kelak kemudian hari seluruh
lakon dari kehidupan IOta ini diputar kembali di hadapan kita, dengan tidak
ada yang tersembunyi. Allah melihat akan semuanya.

Kepandaian baru didapat manusia pula, yang bernama "taperecorder".
Segala suara didengar oleh alat itu dan direkamkan. Tidak ada yang lepas.
Adakah perkara mustahil jika kelak segala suara yang telah pernah kita ucap
kan dalam hidup ini, kita dengar kembali? Karena semuanya didengar oleh
Allah, dan tidak ada yang lepas dari pendengaran Allah? Maka surat-surat
catatan itu akan IOta terima 'penuh. Entah dari kanan kita terima, alamat ba
hagia. Entah dari kiri, alamat celaka.

Tidak ada suara jauh bagi Tuhan dan tidak ada suara dekat. Semua
dekat! Ini telah dibuktikan oleh kepandaian baru yang didapat manusia, yaitu
radio. Tuan boleh duduk di ruangan rumah tuan mendengarkan radio. Tuan
boleh memutar knop radio itu ke jihat dunia yang mana pun yang tuan sukai.
Dalam sekejap mata saja dari Jakarta tuan boleh sampai ke Medan, ke Delhi,

Hati-hatilah d;laJh mengueapkan,kata, kalaupun sedang duduk seorang
dirL Karena tidak ada kata yang Iepas daripada pendengaran Tuhan. Dan
sampaikanlah permohonanmu dalam bahasa apa'juapun engkau sangglip,
wal~upun bersamaan dengan engkau ada pula orang lain yang sedang ber-
mohon. Walaupun tidak pernah terputus sembahyang dan do 'a, dalam alam ,
ini, di setiap saat, dan di se'tiap waktu, karena burni masih tetap mengelil~gi
matahari, dan bilapun hendakengkau sampaikan perrnohonan.itu; tidaklah
ada halangannya. Semua didengar oleh Tuhan. Janganlah qisangka bahwa
orang lain sedang memmta pula, sebab itu engkau undurkan barang setengah
jam. Maka tidaklah 'akan sunyi suatu saat daripada hamba yang memohon ke-
pada Tuhannya.

Setiap hari kita melihat bagaimana Ailah memberikan pengetahuan bagi
manusia" yang akan menambah yakinnya akim pendengaran Tuhan dan tidak
ada yang luput daripada pendengaran Tuhan. '

Mula-mula diperbuat' orang, alat pemotret dan alat film. Ada yang di-
sengaja atau tidak disengaja,seseorang dapat diambil filmnya, 'dapat "di-

, . i '
'abadi"kan dengan alat yang keeil itu. Sedang kita berjalan seorang diri di
jalan raya, dari jauh seorang. ternan telah memotret kita. Dan kita tidak tahu.
Tahu-tahu suatu hari dikh-ini'nya gambar kita itu kepada kita. Ilmu memotret

.didapat oleh manusia. Artinya sebelum manusia tahu, ilmu iiu 'telah ada da-
lam al3m ini, dalam simpulan rahasia Tuhan. .

Dengan ini mulailah terang bagi kita bahwa tidaklah perkara mustahil
jika kita katakap bahwa Allah senantiasamelihat segala perangaidan kelaku,n
kita. Tidaklah perkara yang ganjil, jika sekirany'a kelak kemudia~ hari seluruh

\ lakon dari kemdupan kita iili diputar kembali di hadapan kita, dengan ,tidak
ada yang terse1TIbunyLAllah melihat akan semuanya.

Kepandaian baru didapat 'manusia pula, yang bernania "tapereeQrder".
Segala suara' didengar oleh alat itu dan direkamkan. Tidak ada yang Iepas.
Adakah perkara mustahil jika kelak segala suara yang telah pernah kita ueap-
kan dalam hidup ini, kita dengar kembali? Karena semuanya didengar oleh
Allah, dan tidak ada .yang Iepas dari pendengaran Allah? Maka surat-surat
eatatan itu akan kita terima'penuh. Entah dari kanan kita terima, alama{ba-,
/ '
hagia. Entah dari kiri, alama,t celaka.

Tidak ada suara jauh bagi Tuhan dan tidak ada suara dekat. $emua
. dekat! Ini telah dibuktikan oleh kepandaian ba~u yang didapat manusia, yaitu
radio. Tuan boleh .duduk ill ruangan ruma!I tuan l1)endenga,rkan radio. ~u~n .'
boleh memutarknop radio itu ke jihat dunia yang mana pun yang tuan sukai.
Dalam sekejap mata saja dari Jakarta tuan .boleh sampai ke Medan, ke Delhi,
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Mesir, london, Amerika dan Russia. Dan radio, sebagaimana juga segala
macam ilmu di dunia ini, dapat diketahui oleh manusia, setelah mereka selidi
ki rahasia yang tersimpul dalam alam.

Dokter telah mendapat semacam alat untuk mengetahui lemah dan
kuatnya jantung orang. Tekanan keras dan lembutnya suara pun telah dapat
diukur dengan suatu alat. Tinggi dan rendahnya debar darah pun demikian
pula. Dengan dernikian benarlah bahwa Allah melihat dan mendengar, sampai
kepada gerak gerik jantung kita. Allah Ta'ala melihat semut hitam kecil men
jalar di atas batu hitam di dalam lobang yang kelam, dan mendengar suara teo
lapak kakinya berjalan di atas batu itu. Pada lengau dan Ialat yang kecil itu
menjalarlah pula hama dan baksil yang lebih kecil. Hama dan baksil itu me
numpang hidup di atas yang hidup, berkeluarga dan beranak pula. Ahli penge
tahuan memperhatikan hidupnya baksil yang kecil itu. 8eberapa ahli dan sar
jana menumpahkan perhatian kepadanya. Seumpama Kock, Pasfeur dan lain
lain. Tanyakanlah kepada sarjana itu, bagaimana mereka melihat adanya suatu
alam yang mempunyai hidup demikian! Teranglah dia hidup di bawah pengli
hatan dan pendengaran Allah.

Penglihatan Tuhan kepada alam yang demikian, tidaklah perJu kepada
cahaya, sebab Tuhan itu sendiri adalah pencipta cahaya. Tidak perlu kepada
microscoop. Sebab bahkan dari segi yang kecil itu pun Tuhan rnerrrandang
kepada yang kita katakan besar. Semuanya ini kecil di hadapan Tuhan.

Sebab itu maka jika kita duduk berdua, Tuhanlah yang ketiga. Kita
duduk berempat, Tuhanlah yang kelima. Sebab itulah maka Musa dan Harun
seketika akan menentang Fir'un meminta perlindungan kepada Tuhan, sebab
Fir'un itu sangat kejam dan zalim. Tuhan bersabda: "Pergi sajalah, sebab Aku
adalah bersamamu berdua. Aku mendengar dan Aku meUhat."

Oia ada bersama Harun dan Musa, bersama 'Isa dan Yahya, bersama
Muhammad dan Abubakar seketika beliau berdua bersernbunyi di dalam gua.
Dia ada bersama seluruh rnakhluk, seluruh alam, sejak alam dijadikan sampai
kelak alam dimusnahkan.

Kita pun melihat dengan mata ini, Tetapi kalau mata telah rusak, tidak
betul penglihatan kita lagi. Kita pun mendengar dengan telinga, tetapi kalau
sernacam kerah penerima suara di dalam rumpun telinga telah rusak, kita pun
pekak. Kita melihat, tetapi mata kita melihat itu sendiri pun tidak pernah
kita lihat, Telinga kita mendengar, tetapi sekall-kali tidak dapat kita pindah
kan dia ke dada kita buat mendengarkan detik jantung kita yang ada dalam
dada kita, Ada pun penglihatan dan pendengaran Tuhan, meliputilah akan se
gala sesuatu. Dan pendengaran dan penglihatan kita hanyalah semata-rnata

Mesh, London, Amerika dan RusSia. Dan" radio, sebagaimana (juga segala
mafam ,ilmu di dunia ini, dapat diketahui oleh manusia; setelah mereka selidi-
ki rahasiayang tersimpul dalam alamo

Dokter telah mendapat se~cam alat untuk mengetahui lemah dan
,kuatnya jantung orang. Tekanan keras dan lembutnya suara pun telah dapat
diukur dengan suatu alat. Tinggi dan rendahnya debar darah pun demikian
pula. Dengan demikjan benarlah bahwa Allah melihat dan mendengar, sampai
kepada gerak gerik jantung kita. Allah Ta'ala melihat semut hitam kecil men-
jalar di atas batu hitam di d3lam lobang yang kelam, dan mendengar,suara te-

, lapak kakinya berjalan di atas batu itu. Pada lengau dan lalat yang ke~il itu
menjalarIah pula hama dan baksil yang lebih kecil. Rama dan baksil itu me.

I nump,ang hidup di atas yang hidup, berkeluarga dan beraruik pula. Abli penge-
tahuan memperhatika~ hidupnya baksil yang kecil itu. Beberapa ahli dan sar-

.jana menumpahkan perhatian kepadimya. Seumpama Kock, Pasfeur dan l!rln-
"lain. Tanyakanlah kepada sarjana itu, bagairriana mereka melihat adanya sua!u
alam yang mempunyai' hidup demiIdan! Teranglah dia hidup di bawah pengli-
hatan dan pendengaran Allah. .

Penglihatan Tuhan kepada alam yang demikian, tidaklah pe~l1,Jkepada
cahaya, sebab Tuhan itu sendiri adalah pencipta cahaya. Tidak perlu kepada
microscoop. Sebab bahkan dari segi yangkecil itu pun Tuhanmermmdang
kepada yang kita katakan besar. Semuanya ini kecildi hadapan Tuban.

Sebabl itu m,aka jika kita: duduk berdua, Tuhanlah yang ketiga. Kita
duduk berempat, Tubanlah yang kelinia. Sebab itulah l11akaMusa dan Harun
seketika akan menentafig Fir'un meminta perlindungan kepada Tuban, sebab
Fir'un itu sangat kejam.dan zalim. Tuhan bersabda: "Pergi sajalah,sebab Aku
adalah bersamamu berdua. Aku'mendengar dan,Aku melihat." ,

Dia ada bersama' Harun dan Musa, bersama 'Isa dan Yahya, bersama
Muhammad dan Abubakar seketika beliau berdua ber~mb.unyi di dalam gua.
Dia' ada bersama seluruh makhluk, seluruh alam, sejak alam dijadikan sampai
kelak alam dimusnahkan.

Kita pun melihat deng~n mata ini. Tetapi kala4 mata telah rusak, tidak
betul penglihatan kita lagi. Kita pun mendengar dengan telinga; tetapi kalau
semacam kerah penerima suaradi dalam rumpun telinga telah rusak, kita pun
pekak. Kita meUhat, tetapi qlata kita meUhat itu sendiri pun ~idak pemah
kita lihat. Telinga kita rnendengar, tetapi sekali-lcali tidal.<dapat kita pindah-
kan dia ke dada kita buat rnendengarkan detik jantung kita yang ada dalam
dal;1akita. Ada PUll penglihatan dan pendengaran Tuhan; rneliputilah l!-kansee
gala sesuatu.Dan pendengaran dan penglihatan kitahanyalah sernata-mata. ,
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Perkataan adalah alat untuk rnenyatakan apa yang terasa di hati bagi
manusia. Menyampaikan kehendak kepada orang lain, menyampaikan nasihat,
menyalakan sakit atau senang, semuanya dengan perkataan. Tlap-tiap bangsa
mempunyai bahasanya sendirt. dan hurufnya sendiri. Kadang-kadang bahasa
suatu bangsa tidak diketahui oleh bangsa yang lain. Bunyi huruf pun derniki
an pula. Manusia membuat istilah huruf, untuk menyatakan kala dengan
gambaran. Kadang-kadang sarna-sama tahu akan maksud suatu huruf, padahal
lain cara mencakapkan; sehingga sama-sama memahami akan isinya, tetapi
berlain cara mengucapkan. Seumpama huruf Kanji orang Tionghoa, yang di
faham oleh berbagai kelompok bangsa Tionghoa dan oleh bangsa Jepang.
PadahaJ mereka tidak mengenal akan percakapan satu sarna lain.

Kadang-kadang dipakai orang istilah lain, seumpama kode-kode huruf
Morse atau huruf tulls cepat (stenografie). Kadang-kadang isyarat seorang bisu
lebih kita faham daripada bahasa yang diucapkan oleh orang biasa.

Maka sumber semua bahasa; semua huruf, semua isyarat orang bisu dan
huruf Morse dan stenografie, baik yang sedang kita pakai, atau huruf-huruf
kuno yang tidak terpakai lagi, yang bertemu jejak tulisannya pada batu-batu
bersurat tua dari bangsa-bangsa yang telah hilang, semuanya itu adalah per-

17. A)-Kalam (perkataan)

"Ihsan ialah bahwa engkau beribadat kepada Allah. seakan-akan engkau
melihat DUz.Maka sekali pun engkau tidak melihat DUz.namun DUztetap me
lihat engkau. " (Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khaththab dari sebuah ha
dis yang panjang).

pinjaman, dan sewaktu-waktu dapat dicabut.
Setelah itu maka kepercayaan akan penglihatan dan pendengaran Tuhan

itu dapatlah membina tujuan hidup kita, dan cara kita berbuat baik. Disam
ping menjadi seorang Islam dan seorang beriman, hendaklah kita menjadi se
orang yang berbuat "Ihsan." Sabda Nabi:

pinjarilan, dan sewlj,ktu-waktu dapat dicabut.
Setelah it~ maka kepercayaan akan penglihatan dan pendengaran Tuhan

itudapatlah inembina tujuan hidup kita, dan cara kita berbuat balk. Disarn-
ping me~jadi seorang Islam dan seorang beriman, hendaklah kita menjadi se-
orang yang berbuat"Ih~n." Sabda Nabi:

~J\l//~~\'( J\//#!dP #\~/ \/.{ctt7/~\//"~"4/ \ ./#,4'V" ~ i.:'H-' c) \ j vN / u\I c) \..J ,," ¥i 4U ~ i> ' ~)\,.••••~.~;}'\1:-.:.7. ", Y • f:-

.' . (~-"'-,:?,,~d':'flij\~Y.J~~~4)J.v)
. I

'1hsan iizlah bahwa engkau beribadat kepada Allah, seakan-akan engkau
melihat Dia. Maka sekali pun engkau tidak melihat Dia, namun Dia te(ap me-'
lihat engkau. " (Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khathtfiab dari sebuah ha-
dis yang panjang). '

17. AJ·Kalam (perkataan)

Perkataan ,adalah alat untuk menyatakan apa yang terasa di hati bagi
manusia. Menyarnpaikan kehendak kepada orang lain, menyarnpaikan nasihat,
menyatakan s~t atau senang, semuanya dengan perkataan. Tiap~tiap bangsa
rnempunyai bl\hasanya' sendiri, dan hurufnya sendiri. Kadang-kadang bahasa
suatu bangsa tidak diketahui oleh bangsa yang lain. Bunyi huruf pun demiki-
an pula. Manusia membuat' istilah huruf, untuk menyatakan kata dengan
gambarizn. Kadang-kadang sarna-sarna tahu akan maksud suatu huruf, padahal
lain' cara mencakapkan; sehingga sarna-sarna memaharni akan isinya, tetapi
berlain cara mengucapkan .. Seumparna huruf Kanji orang Tionghoa, yang di-
faharn oleh berbagai kelompok bangsa, Tionghoa dan oleh bangsa Jepang.
Padahal mereka tidak mengenal akan petcakapan satu sarna lain. '

, Kadang-kadang dipakai orang istilah lain, seumparna kode-kode huruf
Morse atau huruf tulls cepat (stenografie). Kadang-k,adang isyarat seorang bisu
lebih kita faharn daripada bahasa yang diucapkan oleh ,orang biasa.

Makasumber semua bahasa; semua huruf, semua isyarat orang bisu dan
huruf Morse dan stenografie, baik yang sedang kita pakai, atau huruf-huruf
kuno yang tidak terpakai lagi, yan$ bertemu jejak tulisannya pada batu-batu
bersuratt~a dari bangsa-bangsa yang telah hHang, semuanya itu adalah per"
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Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-nabi adalah setengah
dari pernyataan kalimat itu, pernyataan dari pada perkataan Tuhan, Tuhan
telah bercakap-cakap dengan Musa. Dan di hari kiamat pun Tuhan akan ber
cakap dengan sebahagian dari pada hamba-Nya.

Ruhul Amin, yaitu libril telah diutus Tuhan menyampaikan "kalimat
terakhir" kepada penutup segala Rasul. Orang akan mengarangkan berrniliun-

"Katakan olehmu hai Muhammad.' Jika sekiranya adalah lautan itu
menjadi tinta bag;menuliskan kalimat Tuhanku, bahwasanyaakan habislah
isi lautan itu sebelum selesaimenuliskan kalimat Tuhanku, dan walaupun di
datangkan lagisebanyak itu tinta yang lain" {Al-Kahf;S.18:109).

"Dan kalau sekiranya apa yang ada di bumi ini daripadakayu-kayuan
dijadikan qalam, dan lautan diluaskan sesudahyang ada ini dengan tujuh laut
an lagi, tidaklah akan habis-habisnyakalimat-Allah. SesungguhnyaAllahMaha
Megah danMahaBijaksana."( Luqman.S. 31:27)

cikan dari kalam Allah; dari bahasa Tuhan yang pada pokok pangkalnya itu
tidak berhuruf dan tidak bersuara.

Hila kita masuk ke dalam padang bahasa, terlihatlah kita kepada berrni
Iiun jilid buku hasil tangan man usia tersimpan di dalarn bibliotik dan
kutubkhanah yang besar-besar di seluruh dunia. Bcrapa yang telah musnah
dan berapa yang ada sckarang dan berapa yang akan tirnbul nanti. Untuk
mengctahui satu bahasa saja, kita perlukan berbagai-bagai kamus. Kadang
kadang satu kalimat saja berubah artinya karena telah berubah zamannya.
Kalam atau "perkataan" manusia saja, sudah demikian jalannya, apatah lagi
sumber dari itu semuanya: kalam Allah!

Cikan dari kalam Allah; dari bahasa\ Tuhan yang pad a pokok pimgkalnya itu
, tidak berhuruf dan tidak bersuara. >

, Bila kita masu~ ke dalam padang bahasa, terlihatlah kita kepada bermi.
liun jilid, buku hasil tangan man usia tersimpan di dalam bibliotik dan
kutubkhanah yang besar.besar ill seluruh dunia. Berapa yang telah musnah

.dan' berapa yang ada sekarang dan berapa yang akan timbul nanti. Untuk
mengetahui satu bahasa saja, kita perlukan berbagai-bagai kamus., Kadang.
kadang satu kalimat saja berubah artinya karena telah berubah zamannya.
Kalam atau "perkataan" manusia, saja, sudah 'demikian jalannya, apatah lagi
sumber dari itu semuariya: kalam Allah!,

''Dan kalau sekiranya apa yang ada di bumi ini daripada kayu-kayuqn .
dijadikan qalam, dan lautan diluaskan sesudah yang ada ini dengan tujuh laut-
an lag;, tidaklah akan habis-habisnya kalimat-Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Megah dan Maha Bijaksana." (Luqman:S.3.l:27) - '

I"Katakanolehmu hai Muhammad! Jika sekiranya'adalah lautan itu,
menjadi tinta bag; menuliskan kalimat Tuhanku, bahwasanya akan habislah
isi lautan itu sebelurn selesai menuliskan kalimat Tuhanku, dan walau pun di-

'datangkanlagisebanyakitu tintayanglain': (AI-Kah[;S.18:109). -

IGtab-kitab All~h yang dhurunkan 'kepada Nabi·nabi adalahsetengah
dari pernyataan kalimat itu, pernyataan dari pada perkataan Tuhan"TiJhan
telah b~rcakap-cakap dengan Musa. Dan di hari kiamat pun Tuhan akan'ber-
cakap dengan sebahagian dari pada hamba-Nya.

I
Ruhul Amin, yaitu Jibril telah diutus Tuhan menyampaikan "kalimat

terakhir" kepada penutup segala RasuL Orang akan mengarangkan bermiliun-
I ,

88



89

3. AI·Malik,Maha Raja

2. Ar·Rahim, Maha Penyayang

I. Ar-Rahman, Maha Pengasih

Dialah:

Allah, tiada Tuhan selain Dia

Maka di dalam suatu hadis lain, yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi,
tersebutlah nama-nama yang 99 macam itu, dernikian :

Berkata Rasulullah s.a.w.: "Sesungguhnya Tuhan Allah mempunyai 99
nama yaitu seratus kurang satu; barangsiapayang menghitungnya mestilah
akan masuk syurga. ..

Selain daripada sifat-sifat Tuhan yang 20 rnenurut perhitungan ahli
"Ilmul-Kalarn" dan kadang-kadang dipersingkat rnenjadi 13 sifat, berternu
pulalah hadis-hadis rnenerangkan 99 macam nama Tuhan (Asmau 'l-Husna).

Diriwayatkan 1I1eh Bukhari dan Muslim, suatu hadis yang ditcrima dari
Abu Hurairah:

18. Asmau1-Husna

miliun lagi kitab. Namun soal baru tidak akan ada lagi. Sebab simpulannya
tclah ada dalarn kitab pcnutup itu.

Kalam Tuhan sumber dari segala kalam. Kalam atau pcrcakapan yang
kcluar dari makhraj huruf', yang berhuruf bersuara dari lidah dan bibir dan
kcrongkongan ini. scmuanya adalah setclah pcrcikan kalam ada pada manusia.
Hakikat kalam Tuhan bukanJah ucapan yang menyerupai ucapan insan.

miliun lagi kitab. Namun soal baru tidaK akan ada lagi. Sebab simpulannya
telah ada dalam kitab penutup itu. .

Kalam Tuhan sumber daTi segala. kalam. Kalam atau percakapan yang,
-keluar daTi makhraj huruf, yang berhuruf bersuara daTi lidah dan bibir dan

\"kerongkongan ini, sen:lUanya adalah setelah percikan kalam ada pad a manusia., .
Hakikat kalam Tuhan bukanlah ucapan yang menyen~pai ucapan insan.

- 18. As~au'l-Husna
'I

Selain daripada sifat-sifat Tuhan yang 20 menurut perhitungan ahli .
"Ilmul-Kalam" dan kadang-kadang dipersingkat menjadi 13 sifat, bertemu'
pulalah hadis-hadis' menerangkan 99 macam nama Tuhan (Asmau ~l-Httsna).

Diriwayatkan oleh BukhaTi <;lan"Muslim, suatu hadis yang diteTima daTi
Abu Hurairah: . ' .'. ' , .' "

\'" \~-g\-!:\...~\ <? ''/:'.. / ".. ~1\,~ ~\"f ."/'1\i
~~ !:-~/f /~.J~/~uJ-~.w ~JI.,)

'. ./~.,/./ /' /~:~'r,'/
(~~~"~..J~~\) ..• \~)~ .\~

Berkata Rasulullah s.a.W.: "sesungguhnya 'Tuhan Allah mempunyai 99
nama yaitu seratus kurang satu; barangsiapa yang menghitungnya mestilah
akan masuk syu.rga.",

Maka di dalam suatu,hadis lain, yang diriwayatkan olel! At-Turmudzi,
tersebutlah nama-nama yang 99 macam itu, demikian:

Dialah:

. Allah, tiada Thhan selain Dia

1. AT-Rahman, MahaPengasih

2. Ar-Rahim, Maha Penyayang

"3. AI·Malik,Maha Raja
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, .""v
4. Al.Quddua, Milt, Sud ~.,,~\

,/

5. AI-Salam, Maha Damai ~~\
", .",

6. AI·Mu'min, Maha Meng·Amankm ~~\
7. AI·Muhaimin, Maha Pembela ~\

"/ ..... ",
8. AI·'Aziz, Maha Mulla ~ .~\.r.:.J :;

,v
9. Al.Jabbar, Maha Perkasa '~\-> . .

I"
10. AI·Mutakabbir, Besar Sendiri·Nya

,111/ /1;
Jlb;\
:, ,."

11. AI·Khallq, Maha Penclpta J.~\
" ",.'"

12. AI·Bari·u, Maha Memellhara t>.J.9\
", rII ./,1'''''

13. Al·Mushawwir, Maha Pembentuk "')""141\
';I' .'"

14. AI.Ghaffar, Maha Pengampun ~\~~\
/.. .'"

15. AI·Qahhar, Maha Keras ~ \4'7.\\
16. AI·Wahhab, Maha Pember! ~\t;i,

/..//

17. Ar·Razzaq, Maba Menganugerahl Rezekl '.. \~,\'-'~
.J '/./

18. Al·Fattah, Maha Membuka \:j.l\z". /,/
19. AI.'Alim, Maha Mengetahui ~\., /.",

20. Al·Qablcll, Maha Pemepng . t:J\
~

90

, .~, v
••• Al-Qudclua, Mm. Suet ~-'~\

. "
S. As-Salam, Malia Dama! ~~\

~. .,,~
6. , Al.Mu'plin, Maha Meng-Amankan ~)l\
7. Al.Muhalmin, Maha Pembela

~ .... ..• ""
8. Al·' Az~, Maha Mulla ~ ~~\

~;;

./'"
9. ' AI-Jabbaz:, Maha Perkasa .,.~\..J •. •.

f ' J'v,

~~\10. A!.Mutakabbir,' Besar Sendiri-Nya ... ,
. ;i' ,I.'

11. Al.Khaliq, Maha Pencipta ~\.il\
" ",,,

12. Al-Bari~u, Maha Memelihara ts.lQ\·,.. •.
~ /II /'v

13. Al.Mushawwir, Maha Pembentuk J-t=~\
,4-/v

14. AI-Ghaffar,Maha Pengampun .j~\
~ .~

15. Al-Qahhar, Maha Keras ~~\\

16. AI·Wahhab, Maha Pemberi ~tt~\
~ /../ /

17. Ar-Razzaq, Malta Menganugerahi Rezeki ..\~:?\"""-'~

~ ,/'~
18. AI.Fattah, Maha Membuka . ~\~ ,

19. AI.' AIim, Malla Mengetahui
~,

..""
/ , ~."

20: A}.Qabidl, Maha Pemegang '~W\.'"
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21. Al.Bllith, Mill. Menthamparklll ~LJd" \...- ." /./
22. Al-Khafldl, Maha Mercndahkan ~\5l\

,//

23. Ar-Rafl', Maha Mengalllkat _,~~\

24. AI·Mu'izz, Maha Memullakan J'",....__ :i\
-./ "

25. Al·Mudzlll, Maha Menghinakan ~ii\
". ,/

26. As-Sami'u, Maha Mendengar -" ~.J\
~'" .1- -" ,/

27. AI·Bashlr, Maha Mellhat ~\- "'.r>: /~"
28. Al-Haksmu, Maha Mengetengahl ~\

_, ,/~"
29. AI.' Ad-lu, Maha Adil _J~\

J''' -11./
30. AI·Lathlf, Maha Halus .. !.~\

."
31. Al·Khabir, Maha SeUdlk ~\..~., /''/

32. Al-Hallm, Maha Penyantun .w,"" ",/33. AI.' Azhim, Maha Agung ~ ~,\\.. ".
34. Al-Ghefur, Maha Pengarnpun ~~..;~

sJJS35. Asy-Syakur, Maha Mensyukurl \
../

36. AI.' Aliyy, Maha Tinggl ~\
--"

J'~ /. ."
37. AI·Kabir, Maha 8esar '"""""f-:.J\-:,..
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'La2l'. Al.B.ith, Maha Menshampark8ll ' '\....• .
~ ",-'"

22. AI~Khafidl, M'aha Merendahkan , .. ,Gl\
~

23. AI·Raft', Maha Mengangkat ,~. if ~,
~v

24. AI·Mu'izz, Mahil Memuliakan "''''~,;i\...., .,,-
25. Al~Mudzi1l,Maha Menghinakan ~ii\

-" ./

26: As-Sami'u, Maha Mendengar ~~ ~.J\
~'" •• d- ./ .,,,,." ....•.. ~

27. AI·Bashir, Maha Melihat ~ tAod\__ r;;, •

/'~
28. AI.Hakamu, Maha Mengetengahi ~\t "

~ "/'~
29. AI.' Ad.lu, Maha AdU -..Ji.,J\

." -11'"
30. AI.Lathif, Maha Halus l .!. ~\

" ' " /,,/
31. Al.Khabir; Maha Selidik ~\..~ ." ""./
32. AI·Halim, Maha Penyantun ~\,

./

~'33. AI~'Azhim, Maha Agung , , . \.. ",

"~-:;'i\34. ' Al.Ghafur, Maha Pengarnpun "J,

jjdi35. Asy·Syakur, Maha Mensyukuri ':. \
, '.",

I 36. AI-'Aliyy, Maha Tinggi ~\
, '. . ..,;'

"'''''''-: .~
37. AI·Kahir, Maha Bes~ j'\+~\..:,.
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54. AI.lttatin, Maha Teguh

53. Al-Oawjyy,Maha Kuat

52. AI·Wakil, Maha Mengatasi

51. Al-Haqq, Maha Kebenaran

50. Asy-Syahid, Maha Menyaksikan

49. AI·Ba'its, Maha Pernbangkit

48. AI·Majld, Maha Jaya

47. AI.Wadud, Maha Pengasih

46. Al-Hakim, Maha Bijaksana

45. AI·Wasi'u, Maha Luas

44. Al-Mujib,Maha Memperkenankan

43. Ar-Raqib,Maha Pengawas

42. Al-Karim,Maha Muliawan

41. AI.JaliJ, Maha Utama

40. Al-Hasib, Maha Memperhitungkan

39. AI·Muqit, Maha Menentukan

38. Al-Hafizh, Maha Melindungi

39: 'Al-Muqit; Maha Menentukan

. 38. Al.Haftzh, Maha'Melindungi

40. Al'-Hasib, Maha Memperhitungkan

41.. Al·Jalil, Maha Utama
\

42. Al·Karim, MahaMuliawan

43. Ar-Raqib, Maha P~nga~as

44. Al.Mujib, Maha Memperkenankan

'45. Al-Wasi'u, Maha Luas

46. Al·Hakini, Maha Bijaksana

47. Al·Wadud, MahaPengasih

48. ,Al-Majid, Maha lara

49. Al-Ba'its, Maha Pembangkit

5et Asy-Syahid, ¥aha Menyaksikan

.'
51. Al·Haqq, Maha Kebenaran

52. Al~Wakil,Maha Mengatasi

53.' Al-Qawiyy, Maha Kuat

\

54. Al.~atin, Maha 'reguh
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55. AJ.waUyy. Maba SeUa ~~\........ /

S6. Al-Hamid, Maha Terpuji -j_:~/~\
....... ""

~S7. Al-Muhshiyy, Maha Menentukan \
... ;,..-

." "" 9/SS. Al-Mubdi-u, Maha Memulai ~W\......
" ~ '" 9/S9. AI·Mu'id, Maha Mengembalikan ~ 1.1\- .... ./

60. A1·Muhyii, Maha Menghidupkan ~\
'> ",./

61. Al-Murnit, Maha Mematikan :~ 4: • \.\.. ""..
to/

62. Al-Hayy, Maha Hidup ~\.. ./

63. Al-Qayyurn, Maha Tegak _,~,;;\\
~ .._, ".-./

64. AI·Wajid, Maha Mengadakan ~~\:,..." ,,/.""
6S. AI·Majid, Maha Menjayakan ~U\»'" /.""
66. AI·Wahid, Maha Esa ~~\

67, Al-Ahadu, Maha Tunggal ~.:j\
68. Ash-Shamad, Maha Menjadi Tujuan ~

to""
." ~\69. Al-Qadlr, Maha Kuasa ..)~

70. AI·Muqtadir, Maha Memberi Kekuasaan
".I \~.~
..)~

71. Al·Muqaddim. Mab. Mendahulukan ".I :r{U
__'"
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55. Al-W~.MahaSed'

56; IAI-Hamid, Maha Terp)lji

57. AI.Muhshiyy, MahaMenentukan

58. AI.Mubdi-u, Maha Memulai \
-,

r.
59. AI.Mu'id, Maha Mengem6a1ikan

60. Al-Muhyii,.Maha Menghidupkan

61., AI-Mumit; Maha Mematikan
/

r

62. AI-Hayy, Maha Hidup _

.'
63. Al-Qayyum, Maha Tegak

f

)
64. AI-Wajid, Maha Mengadakan

65. , AI·Ma,jid,.Maha Menjayakan
,(

66. _ AI-Wahid;Maha Esa

67.. AI.Ahadu,Maha Tunggal

"
68. Ash-Sharilad, Maha Menjadi Tujuan'

69. AI-Qadir;M8ha Kuasa

70. AI.~uqtadir, Mliha Memberi Kekuasaan

71. Al-Muqaddim. Maha Mendahulukan

, .

(

j-

-.:
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86. Al-Muqsith, Maha Menimbang

87. AI·Jam!', Maha Mengumpulkan

85.

Ar-Rauf, Maha Belas Kaslhan83.

82. AI.'Afuww, Maha Pemberi Maaf

AI·Muntaqim, Maha Pernbalas81.

80. At-Tawwab. Maha Memberi Ampun

~
-L/. /

~~\
/'" "'"

~j"'.\l\

~~2;;51\
,J" "'..\(1/

84. Maliku'l·Mulki, Maha Pengatur Segenap Kekuasaan ~ \ ..!.AJ'\t
/ "'"

Dzul-Jalali wa'l-Ikram, Maha Mempunyai ~ ~'1~J~V~
Keagungan dan Kemuliaan

79. Al-Barr, Maha Penyantun

72. A}·Muakh·Wru, Maha Menta 'khirkan " ~/~
~

73. Al-Awwal, Maha Dahulu ~~~\,.....
74. AI·Akhir, Maha Kemudlan ' -i\~

\$J75. Azh-Zhahlr, Maha Nyata ~ \
76. Al-Bathtn, Maha Tersernbunyi ~~ ......
77. AI·Wally, Maha Memperlindungi ~9'....... /
78. Al-Muta'al, Maha Meninggi _j\;~l\

, (

u 86. Al.Muqsith, MahaMenirilbang,

., /II";' ~ M-tJ~
~ .."~j~\

- ,."
~i\

~~

('~~

'~~:'I.,..-; .,1

I~\~~l\

~J\
-/.: ~ "

~~\~.•~::§'
", "

~~\

, .'2;~~(,83. Ar·Rauf, Maha Belas Kasihan . J..T
~ . \ /"-, ' •.:/\~ "'.\\1/

84. , MaIiku'I·Mulki, Maha Pengatur Segenap Kekuasaan ' ~'~'\A
, //

(~. / .1,1~' " ,
)8~. DzuI·]alali wa'I·Ikram, Mahli Mempi.myai ~ ~..$~J,~.~,~

, Keagungan ~an ,Kem1.diil~ ,
, .J ".!"t

_1; ," 41\
./'

,J ./ 'I",\~tl\·~-

72. Al.Muakh.kmro, Maha ~enta'khirkal)'

73. Al·Awwal, Maha Dahuiu .
) ,

74. Al·Akhir, Maha Kemudian

76. Al.Bathin, Maha Tersembunyi
)

77. Al·WaIiy, Maha Memperiindungl

78. Al.Muta'aI, Maha Meninggl

79. - Al·Barr, Maha,Pepyantun

80. At·Tawwab, Maha Memberi Ampun

81. A1.Muntaqim, Maha P~mbalaS

82. Al.'J\fuww, MahaPemberi Maaf

87. Al·] ami', Malla Mengumpulkan' !

94 . ,

> '



9S

Pada hadis ten tang nama Tuhan yang 99 itu dinyatakan bahwa barang
siapa yang menghitungnya (mcmbaeanya) akan masuk syurga artinya akan
diber i pahala. Niscaya teranglah hahwa pembaeaan IIU akan benar-benar dibe
ri pahala kalau kita ketahui benar-benar arti danpada nap-nap nama itu.
Bahkan apabila rasa Tauhid telah rnendalarn, akan terasalah kckuatan setiap
nama it u kctika kita memhaeanya.

Misalnya apabila scmangat terasa lemah dalarn rnenghadapi kesukaran
hrdup kita baca "Ya Qawiyyun, ya Azizun" (Wahai Tuhanku Yang Maha
Kuat . Kuasa dan Maha Pcrkasa). dengan rncngingat rnakna yang terkandung
dl dalamnya, niscaya akan tirnbul pulalah kckuatan pada diri kita scndiri.
kare na ber sandar kcpada kckuatan lIahi .

Atau kalau berjumpa dcngan seorang penguasa yang lalim (aniaya) dan
bertindak sewenang-wenang. maka untuk menghindarkan rasa takut dan
ngcn, k ita baca: "Ya Kahirun. ya Muta'al" Wahai Tuhan-ku Yang Maha Bcsar

88. Al-Ghaniyy.Mah. Kay. ~~
• ....."",9/

89. A)·Mughniyy. Maha Menganugerahi Kekayaan ~~\
_/ ".....

90. A)·Mani'u. Maha Menghalangi "·U\~ .....

91. Adl-Dlarr, Maha Memelaratkan ~~\
92. An-Nafi', Maha Memberi Manfaat -, .I • t1J\

~~\93. An-Nur, Maha Sumber Cahaya " "",''/
94. Al-Hadiy, Maha Menunjuki '"'.)~\_...... f/

95. Al-Badi', Maha Menjelmakan .J ' -LJ\
~"'(f

96. A).8aqly, Maha KekaI
,. ,/ \~. /

~ ~97. Al·Warits, Maha Mempusakai ~.),\
~ /

98. Ar·Rasyid, Maha Cerdik-Cendekia 1" :{,l\- ....... "'"
99. Ash-Shabuur. Maha Taban Menderita _,;(41\..).

Kedurhakllll Hamba-Ny.

L .;-

'-'

88. Al-Ghintyy, Mah. Kay.
I>

, I
Al·Mughniyy, Mahll'Menganugerahi Kekayaan89.

90. Al·Mani'u, Mah.aMengh81angi
,f

91.\ Adl·Dlarr, Maha Memelaratkan ..~ . , ..
92.- An·Nafi', 'Maha Memberi Manfaat

, ' \
" .

, I, (.

93. IAn-Nur, Maha Sum.ber Cahaya
) \,-

94. Al·Hadiy, Maha MenUnjuld
.,

~5. Al·aadi': Maha MenjelmaJcan

96. Al·Baqiy, Maha Kekal
,.'

9'J .• ' AI·Warits, Maha Mempusakai
,

Ar·Rasyid,.Maha Cerdik·Cendekia98.

99. Ash-Shab~ur:Mah.a Tahan Menderita
, <.

~edurhakaan H~ba.Nya\ .., ~
f

Pada hildis ten tang nama Tuhan'(yang 99 itu dinyatakan'bahwa barang·
siapa" yang menghitungnya (membacanya) akan masuk syurga artinya akan

- diberi papala. Niscaya teranglah babwa pembacaan itu akan bena~·benar dibe·
T1 'pahala kalau ,\<ita ketahui benar·benar arti d~ripad~ tiap:tiap nama itu.
aahkan apabila rasa Tauhid ~elah mendalam, akan terasalah kekuatan setiap
nama itu ketika kita membacanya., I (

Misalnya apabila ~mangat terasa lemah dalam mengfiadilpi kesu,karan
hid up: kita baca: "Ya Qawiyyun, ya Azizun," (Wahai Tuhanku Yang Maha
Kuat . Kuas'l dan Maba Perkas'a), dengan mengingat makna yang terkandung
diL dalamnya; niscaya aidn timbul pulalah kekuata~ pada diri kita sendiri,
karena beisandar kepada kekuatan Ilahi. ,.' - ,

,'" , Atau kalau berjump~ dengan seorang penguasa yang raJ±m(anlaya) dan
,I , . " '

bertmdak sewenang·wen3;ng. maka, untuk menghmdarkan rasa takut dan
. r' G \

ngefi, ki.ta baca: "Ya Kabirun, ya Muta'al" Wahai Tuhan·ku Yang Maha,pesar
\ " (

r

{'
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I. Mengenal kita akan segenap sitat-sifat kelemahan yang ada pada diri
kita, maka insyaflah kita akan kekuatan yang ada pada Tuhan. Insyaflah kita
akan kerniskinan, tahulah kita akan kekayaan-Nya Tuhan. Insyaf kita akan
hidup kita yang rnenjelang mati, rnaka kenallah kita bahwa Tuhan-lah yang
tidak pernah akan mati-rnati. Insyaf kita akan tcrbatasnya kesanggupan kita,
maka ken allah kita akan Maha Luasnya Kekuasaan llahi, Inilah yang dinarnai
ma'rifat dengan jalan perbandingan:

2. Mengenal Tuhan dengan menilik sifat-sifat-Nya yang ada pula dianu
gerahkan-Nya kepada kita. Sedangkan kita lagi rnelihat , k ononlah Tuhan.
Sedangkan kita lagi mendengar. kononlah Tuhan. Scdangkan kita lagi tahu
akan yang adil dan mana yang curang, k ononlah Tuhan. Inilah rna'rifat deng
an mengenal nikmat-Nya.

3. Mengenal Tuhan rnerenung siapa diri kita. Siapa sebenarnya diri kita
ini? Siapa yang "Aku"? Apa nyawa ini, apakah akal ini? Dari mana kita
datang dahulunya? Di atas kehendak siapa maka kita sampai ada ill dunia ini?
Dan mengapa akhirnya kita mati?

Maka soal-soal di keliling jiwa .ny awa.roh. nats, "Aku ", lahir dan hidup,
hidup dan mati, sernuanya adalah soal-soal rahasia yang ada dikeliling diri
kita, yang sulit buat memecahkannya. Sedangkan diri kita sendiri lagi sulit,

Scbutan ini sangatlah menjadi buah tutur bagi kaurn shufi (ahli tasa
wuf) Maka Imam Ibnu 'l-Qayyim, rnenyatakan tafsiran ucapan ini kepada
riga:

"Barangsiapa mengenal akan dirinya, niscaya kenallah dia akan TUMn
nya.

Dengan insyaf akan kc lernahan diri kita manusia, dalam kehidupan yang
terbatas ini, dapatlah kita mengenal akan kckuatan Tuhan dan Dialah yang
sebenar hidup. yang kekal, yang abadi. _..•

Maka adalah suatu kata-kata yang terpakai di kalangan ahli tasawuf :

19. MengenaI Tuhan. dengan mengenaI Sifatnya.

Sendiri-Nya dan Maha Tinggi, niscaya akan hilanglah rasa takut itu. Demikian
lah seterusnya. Banyaklah hal ini diperbincangkan di dalarn kitab-kitab tasa
wuf.

, -!

, Sendiri-Nya dan Maha Tinggi, niscaya akan hil~nglah rasa takut itu. Demikian-
lah seterusnya. Banyaklah hal, ini diperbincangkan di, dalam kitab~kitab tasa-

. wuf.

19. Mengenal Tuban, dengan:mengenal Sifatnya., ,

Dengan insyaf akan kelemahan diri kita manusia, dalaJl}.kehidupan yang
terbatas ini, dapatlah kita mengenal akan kekuatan tuhan ,dan Dialah yang
sebenar hidup, yang kek,al, ya~g ab~di. .~... ' : "

Maka adalah suatu kata-kata yang terpakai di kalangan ahli tasawuf :

'" /../ /,// '/'< '" / .•~ .~// .•/
• ~--.J Jv-".x;a., ~J~~

/ ", "

"Barangsiapa mengenal akan dirinya, niscaya kena,llah d,ia akan Tuhan- '
nya." , ,

Sebutan fui sangatlah menj~di buah tutur bagi kaum shufi (ahli tasa- ,
~f) Maka' ~mam Ibnu 'l-QaJ,yim, menyatakan tafsinin ucapan ini kepada. , /

I tlga! , ' \' ,
,I. Mengenal kita akan segenilP sifat-sifat kelemahan yang ada pada diri,

kita, !TIaka,insyaflah"kita akan kekuatan yang ada pada Tuha~. Insyaflab ki-ta',
akan ke~skinan' tahulah kita akan kekayaan-Nya Tuhan. Insyaf kita akan
hidup kita yang menJefang mati, maka kenallah kita bahwa Tuhan-Iah yang

. I
tidak pernah akan'mati-mati. Insyaf kita akan terbatasnya kesanggupan'kita;

Imaka ken allah kita akan Maha Luasnya Kekuasaan Ilahi:lnilah yang dinamai '
ma'rifat dengan jalan per7Jandingan. ,

, 2. Mengenal Tuhan dengan menilik sifat-sifat-Nya yang ada pula dianu-
gerahkan-Nya kepada kita. Sedang1,<.ankita lagi melihat, kononlah Tuhan.
Sedangkan. kita lagi mendengar, kon~nlah Tuhan. Sedangkan kita lagi tahu
akan yang adil dan mana yang curang, kononlah Tuhan. Inilah ma'rifat deng-
an mengf!nal nikmat-Nya. ,

3. Mengenal Tuhan merenung siapa diri kita. Siapa sebenarnya diri kita
ini? Sia'pa yang "Aku"? Apa nyawa ini, apakah aka! ini? Dari man~ kita
datang dahulunya? Di atas ke~enda:k siapa Jl1akakita sampai ada di dunia iili?
Dan mengapa akhfrnya kita mati?" I (

M;ka soal~soal df kelilingJiwa,nyawa,roh, naf~, "Aku","lahir dan hidup,
hidup '!an mati, semuanya adalah soal-soal rah~sia yang ada dikeliling diri
kita, yang sulit buat memecahkannya. Sedimgkan _diri kita se-ndiri la~ sulit,,,
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"Sesungguhnya, pada kejadian segala langit Jail bumi, dan perkisaran
di antara malam dan siang, adalah semuanya meniadi ayat - tanda - bag; orang
orang yang empunya inti kehidupan: Yaitu orang-orang yang ingat akan Allah
di waktu berdiri dan di waktu duduk dan di waktu berbaring sekalipun; lalu
mereka fikir-merenungkan kejadian semua langit dan bumi itu: 0 Tuhanku,

Pada suatu hari di waktu subuh. sudah lama Bilal melakukan alan di
rnasjid Madinah, namun Nabi belurn juga keluar dari dalam gubuknya. Maka
pergilah Bilal menjelang beliau, karena cernas kalau-kalau beliau dalam sakit.
Maka masuklah Bilal ke dalarn. Didapatnya Nabi kita s.a.w. sedang duduk
termenung dan pada matanya terkesan bekas menangis. Lalu Bilal bertanya:
"Ya Utusan Allah. gerangan apakah sebab engkau rnenangis? Padahal kalau
ada juapun kesalahanmu, baik dahulu ataupun nanti, akan diampuni oleh
Tuhan."

Lalu Utusan Allah s.a.w. rnenjawab: "Hai Bilal, tengah rnalarn telah
datang kepadaku Jibril rnembawa wahyu Tuhan dernikian bunyinya:

20. MeneariTuhan dalam Keindahan Alam.

kononlah Tuhan.
Inilah dia yang dikarakan ma'rifat , yang menjadi intisari dari scgala ilmu

segala filsafat dan pandangan hidup.
Inilah rnaksud ucapan: "Siapa mengenal dirinya, niscaya kenai akan

Tuhannya." Jadi bukanlah berarti, sebagairnana diartikan oleh segolongan ahli
tasawuf, bahwa diri itulah Tuhan.

Maka diberi pula kita tuntunan oleh Rasulullah s.a.w.: "Tiliklah oleh
mu akan sifat-sifat Tuhan Jail tidak usah kamu hendak menilik zat Tuhan;
niscaya aka" binasa kamu kclak r:

! "'.
kononlah Tuhan.

Inilah dia yang dikatakan ma'rijat, yang menjadi intisari dari segala ilmu
segala filsafat dan pandangan hidup. . )

Inilah maksud ucapan: r;'Siap~ mengenal dirinya, nis2aya kenai akan
Tuhannya." Jadi bukanlah be~arti, s~bagaim~na dia(tikan oleh segolongan ahli
tasawuf, bali.wa diri itulah Tuhan.

M~kadib.eri pula kita tuntunan o'leh Rasul~Uah s.a.W.: 'Tiliklah oleh-
.mu ak~n silat-silat Tuhan dan tidak usah kamu hendak menilik zat Tuhan;
niscaya akan. binasa ~arrur-kelak!"

. \ . '. I .

20. Mencaii Tuhait daiam Ketndahan Alam.
,,

,

Pada suatu Jh~ri di waktu subuh, sudah lama Bilal melakukan ~zan di
. masjid M~dinah, namun Nabi belum juga keluar dari dalam gubuknya . .Maka

pergilah Bilal rrienjellmg beliau, karep.a cemas kalau-kalau beliau dalam skkit.
Maka, masuklah Bilal ke dalam. Didapatnya Nabi kit!! s.a.w. sedang duduk
terrnenung dan pada ina tanya t~rkesan bekas menangis. Lalu Biljil bettanya:.
"¥a Utusan Allah, -gerangan apakah sebab engkau menangis? Padahal kalau

I

ada juapull1kesalahanmu, baik dahulu ataupun rianti, akan diampuni oleh
~Tuhan." . , .

. Lalu Utusan Allah s.a.w. menjawab: "Hai Bilal, t'engah JTlalam telah
data,ng kepadaku Jibril m~bawa wahyu Tuhan demikian bunyinya: '

= . . /

.~ ~~,\tJ(' ~\u~\'" .~;g\/~('1\\~Jt\
.? _~. ~~ -" ", 'J~ '..)./~?, , ./

.#~-!;'.\~/{'-'/..~~d/1 \<'~-V~~~1(.uLf)f\ J~~
A'.~~...J ~~ ..-"4,)) 0»,)..u:", /'. }-'/v~·- , ~~

'.,~.) - v'=-\'< \/ \~/ Z· t '/'.t'f(/ _.I\//'H~~,\\J''- ;.~ (<:<::/ ...CAc...~\..Ow-.J~...J);J~~ ~~.J
. . '/ . . /'" ,-'"

. ., \. . ')' ,'ft './ r</~.::.ft\./d~~,,
( 'V\ \ - 'V\· #d\ • \L:,.)\ u J.&... ~y~ '.~ . ", .

. . .' , . _. , • < .
·"·'::'Sesu'!g$U.hllXa, pada kejadian segalalangit dan bumi, dan perkisaran

di f!.ntaramalam dqn siang, 'adiliah semuanya m'enjagi ayat - tan.da • bagi orang-
.' orang yang empunya inti kehidupan. Yaitu orang-orang yang ingatakan Allah

diwaktli b,erdir(difn di waktu duduk dan di 'waktu berbaringsekalipun"lalu
~ereka jjkir-merenun.gkan kejadian semua langit dan bumi ~itu: 0 'Tu1]anku";' ~' ;

). "
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i
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Berjalan berpusing dari tengah rumah lalu ke halaman, sebentar-seben
tar melihat arloji tangan, gelisah menunggu waktu dan menunggu kabar!
Istri akan melahirkan anak yang pertama .
Tiba-tiba kedengaran tangis anak lahir. Dukun memberi tahu: "Anak tuan
telah selama t lahir", terloncat dari mulut : "Allah ':

Berlayarlah kita dengan bahtera jisim ini melayari segara kehidupan
kadang-kadang kelihatan pulau yang kecil-kecil, laksana diserakkan di hadap
an mata kita. kadang-kadang timbulJah harapan karena melihat tanah daratan,
dan kadang-kadang tenanglah angin, dan kadang-kadang timbullah gelora.
Berhari-bermalam tak ten tu' arah. Tiba-tiba menyingsinglah fajar, dan teduh
lah angin. Dan matahari pun terbit dari balik sebuah gunung yang hijau nam
paklah daratan tempat kita akan membongkar sauh. Terloncat dari mulut :
"Allah"

Maka firman llahi dan ujaran Nabi itu, senantiasa mengandung ajakan
agar kita senantiasa merenungkan keadaan di keliling kita, keindahan yang
meliputi akan segalanya. Jiwa yang suci bersih dapatlah mendengar dan meli
hat indahnya alam keliling itu. Di sana terdapat tiga sifat Tuhan, yaitu Jamal,
artinya indah. Kedua Jalal, artinya agung. Ketiga Kamal, artinya sernpurna.
Sernua yang ada ini adalah din ding yang membatas kita dengan Dia, Tetapi
bilamana kita dengan jiwa yang kuat sudi menembus dinding itu, yakni deng
an penglihatan ruhani yang bersih. niscaya terbukalah hijab itu. Hanya mata
yang lahir ini saja yang melihat batas itu, melihat gunung menjulang, ombak
berdebur. awan mengepul di udara, kembang mekar dan indah. Adapun mata
ruhani mulailah menernbus dinding itu. Bukan dinding lagi yang kelihatan.
tetapi pencipta dari segalanya itu : "Allah ".

Bila kita berdiri di tepi lautan yang maha luas itu, berjumpa hijaunya
laut dengan hijaunya langit. Kapal dan bahtera berJayar laksana sabut kecil
saja di antara ombak dan gelombang yang bergulung-gulung di atas pasir yang
putih, demi terasalah kecilnya diri di hadapan kebesaran alam. Terloncat dari
mulut : "Allah ".

"Sengsaralah hai Bilal" ujar Nabi selanjutnya. bagi orang yang membaca
akan ayat ini lalu tidak difikirkannya maksudnya."

tidakloh semuanya ini Engkau jadikan dengan sia-sia, amat sucilah Engkau,
singkirkan kiranya kami daripada azab siksaan neraka." (AIi- 'Imran; S. 3 :
189 - 190).

/
tidak/ah semuanya .ini Engkaujadikan dengansia-sia; amat sucilah Engkau,
singkukall kiranya kami daripada azab siksaan nerdka." (A!i-1mran; S. 3 :
189 * 190). Iv ' ,

'~Sengsaralah h6.i Hilal" ujar Nabi selanjutnya', bagi orang yang membaca
\.akan ayat ini laIu tidak difikirkannya maksudnYa."

Maka firman ilahi dan ujaran Nabi itu, senantiasa mengandung ajakan
agar kita senantiasa merenungkah keadaan di keliling, kita, keindahan yang
meliputi akaJl segalanya. Jiwa yapg suci bersih dapatlah m~ndengar dan meli-
lwt indahnya a1am keli!ing itu. Disana terdapa t tiga sifat Tuhan,' yaitu lamal; l

artinya indah. Kequa lalal,' artinya agung. Ketiga Kamal, artinya sempur~a.
Semua, y.ang ada ini')adalah din ding yang membatas kita denga~ Dia. Tetapi
bilamana ictta den'gan jiwa yang kua~ sudi menembus din ding itu, yakni 'deng-

~ an penglihatan'ruhahi yang t)elisih, niscaylf ter~ukalah ,hij~b it~.Hanya,mata
yang lal?ir'ini saja yang melihat batas itu, melihat gunung menjulang, ombak' .J

, berd~bur, awan meng'epul di udara, kemblmg mekar dan indah. Adapun mata
• rUhan) mulailah menembug dinding itu. Bukan' dinping ,lagi yang kelihatan,

teiapi pen.l:ipta 'd~ri segaIanya itu': "Allah ".

Bila kita berdiri di tepi lautlm yang maha luas itu, berjumpa hijaunya
lautden~an hijaunya langit. ~pal dan baht~r~ bedayar laksana sab~t ke<;il

,saja di antara omba~ dan gelomba~g yang bjrgulung-gulung di atas pasir yang
putih, demi terasalah keci.\nya diri di'hadapan kebesaran alam. r~r1oncat dari
mulut: "Allah ". )

j' '"
, \

~rlayarlah kita dengan bahtera jisim ini melanri s~gara kehidupjln
'kadang-kadang krelihatan pulau yang kecil-kecH, laksana dlserakkan di hadap- '\
an mata kita', kadang-lcadang timbullahharapan,karena melihat tanah, daratan,
dan kadang-kadang, tenanglah angin, dan kadang·kaoang timbullah gelora.
Berhari-bermalam tak tentu' arah. Ti,ba-tiba menyingsinglah (ajar,' dan te~uhJ
lah angin. Dan'matahari pun terbit dari balik sebuah ~nung yang hijau nam:
paklah darata.n, tempat kita akan.riIembongkar sauh. 'Terloncat dari mlJ"lut :
','Allah " )"

. -' I , •

Berjalan berpusing dari tengah rumah lalu lee halarnan, sebentar-seben-
tar melihat arloji tangan, ge,lisan in~nunggu waktu· d~rt mC(nunggu kabar!
Istri akan melahirkan anak yang pertama ' ' { j ••• : ••

Tiba-tiba leedengara,n ta'~gisanak lahir. Dpkun memberi tahu: '~Anak tuan
te1ah selarn~t lahir", terloncat dati mulut :'" Allah ,':. , ( , ,

-- -y,\..1
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Murai berkicau, ayam berkokok, margasatwa bernyanyi: "Allah."
Mekar mengernbang, fajar menyingsing.
Ombak berdebur , gunung rnenjulang, langit mcnghijau.

Segala anak dan cucu telah hadir kcliling. dan baru tadi pagi dokter
datang, obat yang diberikannya Ijtlak seperti hiasa lagi. Ayah yang tclah
lanjut usianya sedang berjuang hcndak mclangkahkan kakinya dari bendul
yang penghabisan dari kehidupan dunia , akan mcncmpuh bcndul pcrtarna ke
hidupan akhirat. Agak lama heliau menarik nafas, dan maul tclah menjalar
scjak dari ampu kakinya. Dilengongnya sekali lcngong anak dan cucunya, dan
dia pun senyum, senyum yang penghabisan. Kcrnudian sekali dia melihat ke
atas. anaknya yang perempuan sedang mernbaca surat Yasin di kalang hulu
nya; dan anaknya yang lain tengah mengulangkan kalirnat syahadat. Lidahnya
tak bergerak lagi menuruti ulangan itu, hanya matanya. Sehabis kalimat suci
itu, matanya pun tertutup. Anak-anak mempcrbaiki pclupuk matanya, mcng
ikat dagunya dan membawa kedua tangannya kc alas dada. Dengan khusu'
tcrlornpat lagi dari mulut: "Allah."

Dirasai dan dialami keadaan dunia dengan manis dan pahitnya. dirasai
pengalarnan dengan harta, kadang-kadang dia rneninggalkan kita, at au kit a
tinggalkan. Pangkat dan kernegahan, kadang-kadang rnenjulang mencucut
nark. kadang-kadang jatuh turun tidak tertahan-tahan. Dirasai angan-angan
dan cita bersilang siur , di waktu badan masih muda. Tahu-tahu uban pun
rnenjuntai kening dan tenaga pun mulai kurang, adapun cita dan angan
tadi, kalau dapat tcrcapai sepersepuluh, sudah syukur. Diperturutkan syahwat
dan hawa nafsu. akhirnya arang habis binasa. Diperturutkan bersuka-suka
di waktu muda, maka sebelum umur habis, tcnaga telah habis Icbih dahulu.
Maka datanglah saat, kernegahan dan pangkat, harta dan benda, uang terbi
lang, ernas yang bertahil, tidak ada scdikit juapun harganya lagi, dibanding
kan dengan kesehatan badan. Timbullah rasa kosong dalam jiwa, dihitung
galas berlaba, rupanya modal yang termakan. Dilihat arnal berkurang, jasa
tak ada. dan rnaut pasti datang. Tcrloncat lagi dari rnulut suara penyerahan
yang tulus: "Allah."

Dilihat sebuah gedong bcsar yang iclah kosong, yang rupanya dahulu
didirikan dengan pcrbelanjaan sangat besar dan mewah. Tetapi sekarang
rumputnya di halaman telah panjang, semangat kemcgahan rumah tak ada
lagi. Scgala sesuatu kelihatan suram-rnuram dan mcngerikan. Scbab yang
empunya telah lama pergi, pcrgi buat selama-lamanya, dan tidak akan datang
lagi. Terlompat dari mulut: "Allah."

. I

Segala anak dan eueu telah hadir keliling, dan' baru) tadi pagi dokter
datang, obat yang diberikan,nya tidak seperti' biasa' lagi. Ayah yang'~telah
lanjut usianya sedang berjuang ,hendak melangkahkan kakinya dari bendul ,
yang penghabisan dari kehidupan dunia, akan menempuh bendul pcrtama ke-'
'hidupan akhirat. Agak lama beliJlu menarik nafas, dan m~\litelah menj~lar
sejak dari ampu kakinYFDilengongnya.sekali lengong anak' dan eueul'lya, dan
dia pun senyum, senyum yang penghabisan. Kemudian sekali dia rneJihat ke-, \.

atas; anaknya yang perempu1an sedang membasa surat Yasin di k~ahg huIu-
nya; dan anaknya yimg lain tengah,mengulangkan kalirnat syahadat.'U'dahnya
tak bergerak lagi lllenur4ti ulangan itu, hanya matanya. Sehabis kal~n'1atsuci
itu, matanya pun tertutup. Anak-anak memJerbaiki pelupuk matanya, meng~
lkat dagunya 4an membawa kedua tangannya ke atas dada. Dengan khusu'
tcrlompat lagi dari mulut: "Allah," . - . '

. Diras'ai dan dialami· kead~an dunia dengan manis dan pahitnya, 'dirasai
. :pep.plaman den'gan narta, kadang-kadang' dia meningga~an kita, atau kita

tiiigga~kan, Pangkllt dan kemegahan, kadang-kadang menjulang meneueut
.naik, k!ldang-k~dang jatuh turun tidak tertaha~-tahan. Dirasai. angan-angan
dan eita be~sila:ng siur: di waktu badan masih~'inuda. Tahu-,tahu uban pun
menjuntai kening dan tenaga pun mulai kurang, adapun eita dan angan '
~adi, 19t1audapat tere~pai sepersepuluh, su<:lahsyukur. Dipert~rutkan syahwat >

dan hawa, n~fsu, akhimya arang habis binasa: Dip.erturutkantlersuka-suka
di waktu muda, maka sebehim umur habis, tenaga' telah habis lebih dahulu.
Maka datanglah saat, kemegahan dan pangkat, harta dap benda, liang terbi-
lang, emas yang bertahil, tidak a~a 'sediki.t juapun Jharganya I~gi, rdjba~ding- _
kan dengan k~sehatan badaii. Timbullah rasa kosong <,la:lamjiwa, dihitung
galas be~laba, rupal1ya modal yang termakan" Pjlihat amal berkurang, jasa
tak ada, dan maut pasti datang. Terloneat lagi dari mulut suara penyerahan
y~ng tulus: "Allah.': ' . . '\ ': / ~. . .

grlihatsebuah gedong besar yang. tclah kosong, yang rupanya dahulu
didirikan dengan perbelanjaan sangat b~sar dan inewah., Tetapi sekarang

,_ . rUn:tl?ul~ny'a\di halaman telary panjarlg, semangat ken:tegahan rumah tak ada I

lagi. Segalavsesuatu kelihatan suram-muram dan mengerikan. Sebab yang
e.mpunY~ telah lama pergi, pergi' buat selama-lamanya, dan tidak,'akan dat~ng

-jlagi. Terlompat dari mulut: "Allah." \

"

'Murai berkieau, ayam berkokok, margasatwa bernyanyi: "Allah."
Me~ar mengembang, fajar r~enyingsing.
Ombak berdebur, kunu.fig rnenjulang, langit menghijau.

. c -
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"Tuhanku, tidaklah Engkau jadikan segalanya ini dengan sia-sia...

( ~\ ' ) .tt t \/\/.' -: ~'- \/ ,-:,-:::/, 4lYdi ",~" a. I.e \:...I, •••
'/ . ....""

Kemana saja. Yang mana saja. Menengadah ke atas atau menekur ke ba
wah.
Hanya satu yang nampak di mata hati: "Allah."
Hanya satu suara yang terdengar: "Allah."

Keringat mengalir di dahl seorang yang baru pulang dari pekerjrannya,
dan anaknya berlari ke haJaman menyambut ayahnya pulang .

Rimba belukar sunyi, awan berarak menepi.
Air mengalir, serasah terjun, pimping di lereng dikicut angin,
Anak menangis dalam pangkuan bundanya, ibu bernyanyi mengingat
ayahnya.

Rimba belukar sunyi, awan"berarak menepi.
Air mengalir, serilsah terjun; pimping di lereng dikicut angin,
Anak menangis' dalam pangkuan bundanya; iQu bernyanyi-- mengingat
ayahnya. . , .,

\.
Keringat mengalir di dahi seorang ya~ bam pulang dari pekerjaannya,
dan anaknya berlari ke halaman menyambut ayahnya pulang .

Kemana saja. Yang mana saja. Menengadah ke atas atau inenekur ke ba- ,
. wah.

Hanya satu yang,nampak di mata hati: "Allah."
Hanya satu Suara yang terdengar: "Allah."

(, -

\

:Thhan~, (idaklah Engkau jadikan segalanya ini dengan sia-sia."
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Oleh sebab itu maka kepercayaan kepada adanya alam yang ghaibdi
samping alam yang nyata ini adalah termasuk pokok kepercayaan agama.
KaJau tidak ada kepercayaan kepada yang ghaib, bukanlah agama namanya:

Maka nyatalah bahwa alam itu banyak. Iiu scbab maka Tuhan itu ber
nama juga "Rabbul 'Alarnin", Tuhan dari segala alam. Ada aJam syahadah dan
ada aJam ghaib. Alam syahadah, yaitu aJam yang nyata, yang dapat ditilik
dengan pancaindra yang lima, lalu dibawanya ke daJam pencernaan akal, buat
ditimbang oleh akal tadi tentang ujudnya. Adapun alam ghaib, tidaklah dapat
dicapai dengan pancaindra. Mata tak dapat melihatnya dan telinga tak dapat

Mulai saja kita membuka lembaran Al-Qur'an, maka schabis mcmbaca
surat Al-Fatihah, bertemulah kita dengan surat Al-Baqarah, dan ayat-ayat per
mulaannya sudah menjelaskan demikian :

/r.1 ~_'/.:1\ ~'~.1" "",_,:.,.,."I·/,/o(f.1\/Af\/"tl• '2---\
••• -a} • ..J~ • M .r~ U~.J J 1o,oJ~ ~U..fi-T.~/ ... / /~ /_~.. . I' /~.

( '< _ \ ~):J\) .<'-! ·~.1"_'8~/~~ 'I~J\<l':'~/ ~~. '->~)' J...) ~ ~ &;;:;-'.J;'-M ..:-
"Alif Lam Mim. Kitab-kitab itu tiada keraguan didalamnya, petunjuk

untuk orang-orangyang memeliharadirinya dari kejehatan: Orang-orangyang
beriman (percaya) kepadayang ghaib dan tetap mengerjakansembahyang dan
menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada Mereka"
{Al-Baqarah: S.2. J -3J.

I. Pokok Pertama Kepercayaan

PEReA YA KEPADA YANG GHAIB
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1. Pokok PertamaKepercayaan s,
, \

Mulai saja kit~ membuka lembaran Al-Que'an, ma'ka sehabis me~b~ca
surat Al-Fatihah, be:tteml1lah kita dengan suratAl-Baqarah, dan ayat-ayat ~r-
mulaannya sudah menjelaskan 'demikian :

'/('~ ~-'/,,:1\ ~,~r ;;j'-,. #.:"'/,,/~'f j\/h\/.'Itl• ?~\'·ia:.....-.}~·.a,)J • - .r~ U~.J l....,~ ~) ,
~/~~ .....•..••• A ./"-',,' /.~,?"... .;,,' /,. "

('< • \ O.AJI);. <,,-! .~.J.,~\i~/~~'I~J\<:'~/ ~.J~,. , "'-,Y"';? J...), ~ ~ &:::;;.'J;-_ ,;-
, 0 ,." r' ';-,'

, "Alif Lam Mim. Kitab-kitab, itu tiada keraguan didalamnya, petunjuk
'untuk ora.ng-orangyang memelihara'dirinya dari 1cejehatan. Orang-orang yarii
beriman (percaya) kepada yang,ghaib dan tetap m.e.ngerjakan sembf!.hyang-dan \

, menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada Mereka:'
(Al-Baqarah: 8.2:1-3). '- ' .' ,

l ,,- , "
Olep sebab itu maka k~percayaan kepada adanya ,a.1~ryYilllg ghaio.:di' " '

samp,ing alam yang n)'llta ini adalah termasuk pok9k~epercaya~p. agama ..
Kalau tidak ada kepercayaan kepacta yang ghaib, .hu~.anJah a~ina namimya:· # -

, Maka nyatalah bahwa. alan:tjtu·bariyak. nu"sel;iabma~, T·tihiud.tti b.er..:-·'
nama juga "Rabbul 'Alamin", Tuhan dari segala alamo Ada alainsyahadah dan "
ada alam ghaib. Alam syahadah, yaitu alamyang nyata, yang dapat ditilik (
dengan pancaindra yang lima; lalu dibawanya ke dalaffi pencernaan akil1,buat

, ditimbang oleh 'akal tadi, ten tang tijudnya. Adapun alam ghaib: tid~klah dapat .
dicapai dengan pancaindra. Mat~ tak dapat"m,elih;atnya dan telinga takdapat
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Kitab Suci Al-Qur'an menyatakan bahwasanya pada suatu zaman yang

2. Keterangan Agama Tentang Yang Ghaib
[Insan, Malaikat, fblis)

mendengarnya. tidak tersentuh kepada kulit, tidak terkecap oleh lidah dan
tidak terbau oleh hidung. Tetapi tidaklah mungkin akal menolak suatu perka
ra ten tang adanya, sementang tidak dicapai oleh pancaindra. Sebab akal,
fikiran dan perasaan. kerap kali juga mempcrdapat ten tang adanya barang
suatu langsung, dengan tidak perantaraan pancaindra.

Sedangkan barang nyata yang ada di keliling kita. rumah tangga, kursi
dan meja, bunga sekuntum, bulan dan matahari, dan lain-lain. yang kita lihat
dengan mata , narnun mernutuskan ten tang adanya. bukanlah mata itu, tetapi
timbangan batin kitajuga.

Di dalarn kalangan ahli filsafat sejak ribuan tahun yang telah lalu. men
jadi pembicaraan panjang lebar ten tang hal akal manusia sendiri. Demikian
juga ten tang nyawa manusia. Adakah akal itu suatu benda? Terpisahkah dia
dan otak? Atau adakah dia sebagai sifat yang timbul daripada otak itu? Yakni
kalau darah manusia, yang mengalir dengan teratur daripada jantungnya.
rnelalui seluruh urat nadinya dan berjalan teratur menuju otak, maka otak itu
pun berrambaii sehat, maka sehatlah 'akalnya. .

Nyawa juga demikian. Menjadi perselisihan juga di antara kaum peng
anut t1lsafat Spritualisme dengan filsafat Materialisme. Apakah badan dan
nyawa itu dua (Dualisme ), atau hanya Serba-esa (monismc). Selama-Iamanya
soal yang demikian akan tetap menjadi perselisihan, selama soal ini masih di
serahkan kepada filsafat. Semata filsafat. selamanya tidaklah akan dapat
memberikan keputusan. Sebab yang mempertengkarkan soa1 ini adalah fikir
an. Padahal fikiran itu pun adalah termasuk perkara yang harus diselidiki.
Kalau barang yang termasuk "daftar' akan dijadikan penyelidikan, turut pula
menyelidik , mana masanya akan mendapat keputusan? Sebab itu, kalau se
kiranya yang menyelidik itu berpendirian Monisme. dicarinyalah segala alasan
buat menguatkan kesatuannya. Kalau dia telah berpendirian serba-dua,
dicarikannya pula alasan buat menguatkan duanya. Kalau dia seorang yang
berat kepada Spritualisrne, dikumpulnyalah alasan ten tang adanya Serba
nyawa. Kalau dia berpendirian Materialisme, dikumpulnyalah segala alasan
buat rnenguatkan semua hanya benda dan buat menolak adanya kenyawaan.
akal, roh, dan segala yang ghaib. Semen tara itu keadaan berjalan juga sebagai
biasa. Dan yang ganjil tetap rnenjadi barang ganjil.

" , .
mendengarnya, tidak tersentuh kepada.kulit, iidak'terkedlp oleh iidah dan
tidak terbau oleh hidung. Tetapi tidaklah mungkin aka1menolak suatu perka-
ra ten tang adanya, ~fnentang tidak dicapai oleh pancaindra: Sebab akal,
, , -
tikiran dan perasaan, kerap kali juga memperdapat ten tang lldanya barang

'suatu langsung, dengan tidak pe,rantaraan pancaindra. '
Sedangkan barang nyata yang ada di keliling kita, rumah tarigga, kursi

dan meja, gunga sekuntum) bulan dan matah~ri, dan lain-lain, yang kita lihat
dengan mata, namun memutuskan tentang adanya, bukanlah mat,a itu, tetapi

/ timpangan batiIl kita j\lga. ( ,,' ,
Di dala.m kalangan ahli filsafat sejak ribuan tahun yang telah lalu, men-

jadi pembi'caraan, p~njang lebar tentang hal 'akal,manusia sendiri. Demikilin,
juga ten tang nyawa manusia. Adakah akal itu suatll benda? Terpisahkah dia
'dari otak? Atau a,dakah dia <s~bagaisifa' yang' timbul' daripad,. otak itu,? '!akni

~ kalau darah manusia, yang mengalir ,dengan teri\tur daripada jan_tungn~a, '
melal~i selur~hurat nadinya da~ b(erjalan teratur meiluju ot¥,f!1aka otak ity
pun hertainban sehat, maka sehatlah 'akalnya,

) Nya'wa juga demiki~n. Menjadi perselisihan juga di antara kaum peng-
-anut filsafat Spritualisme dengan filsafat Matj!rialisme. Apakah ,padan dan
nyawa itu dua (Dualisme), atau'hanya Serba-esa (monisme). Selama-lamanya
soal yang d(ernikian' akan tetap menjadi perselislhan, se]ama 80al ini masih di-
serahkan kepada filsafat. Semata filsafat,' l-selamanya tiliaklah akan dapat
memberika~ keput~san. S~bab. yang mempertengk'arkan soal ilfi adalah fOOr-
an. p'adahal fikiran itu pun' adalah termasuk, perkara yang hams diselidiki.
Kalaubara~g yang tern:asuk "dafd(' akan dija,dikan penyelidikan, tUfUt pula,
menyelidik, mana masanya, akan mendapat keputusan? Sebab itll, kalau se-
.kiranya yang menyelidik itu berpendirian Monisme, dicarinyalah segala alasan

,buat menguatkan kesatuannya.; Kalau, dia telah berpendirian serba-dua,
" d,iy.aril.'annya"pula alasa~ buat men~uatkan du~nya..-Kalau dia seorang yang

berat ~epadaSpntualisme, dikumpl.jlnyalah a.1asan ten tang .adanya Serba-
'n'y,aw.l\:.~lau dia berpendirian Mat~r~l).lisrrie,dikumpulnyalah segala alasan

• ," ••••• -. < -' _. ~.... : \'. ~ •• -. • l .

. ' ~uat menguatka\1.~mua.hJ(n.Y~ ben4a~dan,buat menol!lk'adanya k~ny:a~~~,!:~'-~'

. akal, roh, qan segala yang ghaib. Sementara itu keadaan beijillan juga sebagai' '
• " bia~. Dan Ylmgganjil tetap menjadi barang ganjil, ',I.

, \

2. Keterangan Agama Telitang Yang Ghaib
(Insan, M.alaikat, Iblis) ,

\
Kitab Sud Al-Qur'an me.nyatakan bahwasanya pada suat,u zaman yang
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"Merekabertanya kepadamu dari hal roh. KatakanlahMuhammad: roll
itu adalah semata-mataperkara Tuhan-ku. Dan tidaklah diberikan kepadamu
ilmu, melainkan sedikit" [Al-Isra;S. J 7,' 85J.

"Aba wastakbara"diamerasaen~an dan menyombongkan diri.

Bagaimana aku akan sujud kepadanya. padahal rnanusia itu Engkau
jadikan daripada tanah, dan kejadianku daripada api. Sebab si lblis hanya
rnclihat kepada kejadian tubuh. Dia tidak rncmperhatikan nyawa yang di
hernbuskan ke dalam tubuh yang dari tanah liar itu.

Kalau sekiranya si Iblis hendak rnenyornbongkan diri karena kejadian
nya daripada api, apalah lebihnya api daripada _tanah? Api, angin. air dan
tanah. adalah ernpat anasir yang sarna. Malaikat tidak menyombongkan diri.
meskipun kcjadiannya daripada nur (cahaya).

Nyawa rnanusia itu daripada apa? Apakabdia danpada nur?
Apakah dia daripada api? Tidak ada satu makhluk pun yang tahu.

telah lama berlalu, di luar dari lingkungan alam ternpat kita hidup sekarang,
Tuhan Allah Rabbul Alamin. menyarakan iradat-Nya hendak menjadikan
manusia, sebagai khaltfah-Nya di atas bumi. Kehendak-Nya itu dinyatakan
Nya kepada malaikat. Lalu sernuanya mernajukan pertanyaan berisi sedikit
sangganan: .. Apakah Tuhan hendak menjadikan pad a bumi itu orang yang
akan merusakkan di dalarnnya dan menurnpahkan darah?" Tuhan menjawab:
"Bahwa Tuhan lebih rnengetahui perkara yang tidak rnereka ketahui."

Maka diciptakan Tuhanlah rnanusia itu.
Tubuh kasarnya diternpa daripada tanah liar. Dan demi setelah sclcsai

pencrnpaan tubuh, dihembuskanlah kepadanya nyawa, sehingga dia pun
hidup.

Setclah selesai kejadian itu, disuruhlah segenap rnalaikat sujud kepada
nya. Sernua malaikat pun sujud, karen a tunduk kepada pcrintah Tuhan.
Cuma seorang yang tidak mau sujud, yaitu iblis:

) - ~
telah lama berlalu, di luar dari lingkungan alam tempat ,kita hiqup sekarang,
Tuhan Allah Rabbul Alarnin, f!1enyatakan' irada't-Nya henda,k menjadikan
manusia, sebagai khali[ah-Nya di atas burni. Kehendak-Nya itu dinyatakan-
Nya kepada' malaikat. Lalu semuanya memajukan pertanyaan berisi sediklt

, 'sanggahan: "Apakah Tuhan hendak' menjadikan pada b~mi itu orang yang
aka!) meru~akkan df clal.amnya dan menympahkan darali?" Tuhan menjawab:-.,-
"Bahwa Tuhan lebih m~ngetahui perkara yang'tidak mereka ketahui.'?

,Maka diciptakan Tuhanlah manusia itu.
Tubuh kasarnya ditempa daripada tanah.liilt. Dan demi seteIah selesai'

penempaan tubuh, <;lihembuskanlah kep~danya nyawa, sehingga' dia pun

\hidup. '. ,';;'.' ",' '
S~telah selesai kejadia.nAtu; disuruWah ,segenap malaikat sujud ke.pada-I

nya, Semua rrtalalkat pun sujud, kat ena tunduk kepada pehntah Tuhan.
, Cu~a seorang YlUlgtidak mau sujud, yaitu iblis: ( '.' ,

r " ., '
, ~~ ) , ././a,,, \,/ , ' I/.. \
(,,~ I~\ .' ;~'.J~.\. "

, ; .
"Aba wastakbara" dia merasa en~an dan menyombongkan di~i. ,

- ' ),
, Bagaimana aku akan sujud kepadanya, padahal manuSia itu Engkau

jadikan d'aripada tan\lh, dan kejadianku da:ripada ,api..<Sebab si. Iblis hanya
mellhat kepada kejadian tubuh. Dia tidak( mempefhatikan nya~a; yang di-
hembus~an ke dalam tubuh yang dari tanah liat du.: I

, Kalau .sekiranya si Iblis hendak'menyombongkaJ1 did karena kej,adian.
nya daripada api, apalah lebihnya api daripada tanah.? Api, angin, air dan
tanah, adalah enfpat anasir yang sarna. Milciikat'tid"ak menyombongkan' diri, '
meskipun kejadia,nnya daripada nur (cahaya).1 ' I.".

, \ Nyawa maI.:lUs!~itu: 4a:.r~padpp~? ~pakah_~ia dartpadil ~u,r1.:. _,:"
Apakah'dia daripada api? Tidak a.da:s,atu makWuk pun yang tah~, :'~; ,

••...•.. . ~ .."', '. '.' , ., ,,~.,

I,;. I. '/ '-, .......• ~•.......•~. .-~~.• , ..•..••..•.. ~.

l..li;"?:;i\~~;'~~~jyj~J:}Ii;ziiYi'~j•.
f7,u~ • " . ,. ,tV ./ \,::: 7, '=::::: :7 \
, • '. ~ ~ ?f tf

, ... (",O,.YJlI) . )1:.0)' \
• <. ./ J,-

"Mereka-bertanya kepadamu dart hal roh. Katakdnlah Muhammad: roh
itu adalah semata-mata perkard Tuhan-ku. Dan tidaklah diberika1(lkepadamu
iimu. melainkan sedikit." (Al-Isra;'s' 17: 85). . '
. . I .'
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Siapa dia itu?
Yang diberi kesenangan, kebebasan, hidup yang penuh dengan nikmat

berganda-ganda di dalam syurga "Jannatu 'Adnin". yang nikmat di sana itu
oleh mata sekarang tak dapat dilihat, oleh tclinga sekarang tak dapat di
dengar. Akan terus selarnanya tinggal di sana. kalau sekiranya tidak mende
kati dan makan "pohon khuld", Tetapi dimakannya juga. lalu diusir dari
tempat itu, dan dikirim ke dalarn alam dunia im, ke atas bumi ini, buat me
rnikul tugas yang memang tclah dijanjikan sejak berrnula?

Siapa dia itu?
Yang melernparkan hidup senang? Lalu ingin kernbali ke sana lagi, sesu

Jah menernpuh suatu penderitaan yang bernama hidup?
Siapa dia itu?
Yang di dalam tubuhnya itu senantiasa terjadi peperangan hebat, di

antara nafsunya sebagai binatang. yang berkaki bertangan. ingin makan dan
rninum dan ingin bcrkelamin, dengan citanya yang hendak hidup lebih tinggi.
Kakinya terpaut di bumi, tetapi irama jiwanya hcndak meningkat kepada
yang Icbih scmpurna?

Siapa dia itu?
Yang mempunyai suatu rasa. yang dapat mcmperbcdakan yang buruk

dengan yang baik, yang indah dengan yang jelek?
Manusia senantiasa bcrtanya, "siapa rnanusia". Dan "Aku" senantiasa

bertanya siap "Aku". Adakah agaknya monyet. orangutan. sirnpansi, golilla,
yang dikatakan Darwin sama keturunan asalnya dengan manusia, atau satu
keturunan asalnya, cuma rantai yang mempertemukannya saja yang "hilang",
atau "tak berternu", atau memang tidak ada. Adakah kiranya monyet rnerni
kirkan "siapa monyet ini?"

Yah! Manusia itu juga yang mcngatakan bahwasanya Adam. 'Isa
Al-Masih, Muhammad s.a.w .• dan Socrates. dan Plato dan Bergson. sarna asal
keturunannya dari monyet.

Mengapa cuma dengan monyet. Bukankah Icbih luas dan rnendalam,
jika dikatakan bahwa seluruh alam ini, bukan saja yang syahadah, bahkan juga
ghaib? Semuanya sarna asal keturunannya, yaitu sama-sarna ciptaan Tuhan
Allah?

Hanya sedikit sekali yang dapat kita ketahui ten tang diri kita man usia
ini. Kita pandai membuat kapal selam rnengharung dasar lautan; dan monyet
tidak. Kita pandai mencari rahasia, sehingga dapat terbang di undara seperti
burung, Bahkan lebih tinggi dari burung. Hasil pekerjaan kita dapat menolong
diri kita, tetapi juga dapat menghancurkan diri kita. Kita telah pandai mencari

'I ,i /

Siapa dia itu?
Yang diberi 'kesenangan, kebebasan, hidup yang penuh dengan nikmat

berganda-ganda di dalam s)rurga "]annatu 'Adnin", yang nikmat di sana itu
- oleh mata sekarang tak. dap~t dilihat, oleh telinga sekarang tak dapat di- J

dengar. Akan terus selamanya tinggal di sana, kallm sekiFanya tidak mende-
kati dan makan "pohon khuld". Tetapi ,dimakannya juga, lalu. diusir 'dari
tempat itu, dan dikirim ke dalam alam dU!1ja ini, ke atas bumi ini, baat me-
mikul tugas yang memang telah dijanjikan sejak bermula? <'

, Siapa dia itu? -<
Yang melemparkan hidup senang? Lalu ingin kembali ke sana lagi, sesu-

. dah meneinpuh suatu penderitaan yang bernama hidup?
Siapa,dia itu?
Yang di dalam tubuhnya itu senantiasa terjadi peperangan hebat, di .,

an tara na[sunya sebagai binatang, yang berkaki bertangan, in~n makan dan
mlnum dan ingin berkeJamin; dehgan citanya yang hendak hidup lebih tinggi.
Kakinya terpaut di burni, tetapi iratna jiwanya' .hendak meningkat kepada
yang lebih serilpurna? 'J . \

Siapa dia itu"', _
\ '. (Yang mempunyai suatu rasa, yang dapaLmemperbedakan yang buruk,

dengan yang baik, yang indah dengan yang jelek?
Manusia ~nantjasa bertanya, "siapa manusia". Dan" Aku" senantiasa

bertanya slip "Aku". Adakah agaknya manyet, orangutan, sim~ansi, golilla,
, yang dikatakan Darwin -sarna keturunan asalnya dengan manusia, atau sa(u

keturunan asalnya, cuma rantai y.ang mempertemukannya saja yang "hHang",
atau "tak"berte.mu", atal,l memang tidak ada. Adakah kirapya monyet m~rni. _
kirkan "siapa !Jlonyet iill?" (

Yah! Manusia itu juga yang mengatakan bahwasanya Adam,' 'Isa
AI-Masih; Muhammad s.a.w., dan Socrates, dan 'Plato dan Bergson, sarna asal
'ket'!runannya dari mony~t. '. .

Mengapa Cuma dengan monyet. .Bukank~ l~bih Juas dan"me,:!dalam;
-jika dikatakan-bahwa ~eluruh alam ini, bukan saja yang sy.ahadah" babkan juga.
ghaib?' Semuanya SlPTIaasaJ kl?turunannya, ,yaitu sama-~ama ciptaan Tuhan

-Allah? '. '

Hanya'sediki,t sekali yang dapat kitaketahui ten tang diri kita man\lsja,
ini. Kita' pandai.memouat kapal selam menghar.ting- dasar lautan; dan mon'yet
tidak. I,Gta..plmdai.menclui rahasia,rsehingga dapat terba~g'di undara seperti
burung. Bahkan lebih tinggi dari burung: HasH pekerja~n kita dapat menolong

-<llrikita, tetapi juga dapat menghancurkan diri kita. Kita telah pandai meneari.· '
,. ~" /' r j
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rahasia atom, yang tenaganya dapat kita pergunakan buat membunuh sesama
kita manusia. Tetapi kalau kawan kita telah hancur lebur, kita pun tak sang
gup hidup sendiri.

Siapa sebenarnya yang beroleh rahasia itu? Nyata bukan tubuh kasar.
Nyata bukan tanah liat. Tetapi Ada. Ada suatu di dalam tubuh kasar itu.
Kalau dia tak ada lagi, tubuh itu pun busuk. Bangkai Socrates tak dapat lagi
menciptakan "Kenallah dirimu!."

Di setiap zaman insan menanyakan siapa dirinya. Kadang-kadang karena
sangat tenggelamnya ke dalam khayalnya, dibuatnya saja keputusan sendiri.
Maka ada yang berkata: "Aku ini adalah serpih-belahan dari Tuhan." Yang
lain berkata pula: "An-tal Haqqu", Sayalah Kebenaran. SayaJah Tuhan.
"La ana ilia hua" (Tidak ada saya. melainkan Dia).

Yang lain berkata pula: "Saya bukan Tuhan. Saya adalah Monyet."
Maka laksana bersenyumJah "Al-Khaliq" mendengarkan suara harnba

Nya mencari diri-Nya. Ada yang hendak menserikati kekuasaan-Nya dan ada
pula yang hendak turun ke bawah.

Maka terlebih dahulu diterangkan bahwasanya tubuh manusia itu ada
lah sama kejadiannya dengan benda yang lain di dalam alam ini. Cara ringkas
nya ialah daripada tanah. Serangga, kernbang, rnonyet, kuda, pohon dan lain
lain, sarna-sama asal dari tanah. Lebih diperhalus, berasal daripada api, angin,
air dan tanah. Diperhalus lagi, daripada pertemuan hidrogin, Oxigin dan
netrogin. Diperhalus lagi, bergabung daripada 92 anasir. Diperhalus lagi, ber
asal daripada atom; pertemuan netron, elektron dan proton dan lain-lain.

Tetapi manusia diistimewakan. Kepada mereka diberikan kelebihan.
Meskipun dari satu segi, dia sama-sarna binatang dengan binatang yang lain.
dan bernyawa sebagai binatang itu pula. Namun kepadanya diberikan roh
yang lebih tinggi, mengandung akal, fikiran dan perasaan. Sehingga nyata
bekasnya, yaitu kemanusiaan.

Jiwanya yang istimewa itu daripada anasir apa kejadiannya, adalah
"sirr", rahasia. Bagaimana pun engkau hendak mengupas daripada anasir apa
terjadinya roh itu, engkau tidak akan mendapatnya. Tenagamu akan hilang
percurna. Tetapi yang nyata, dia bukanlah Tuhan, hanya makhluk. Dan bukan
sebahagian daripada Tuhan. Dengan insafnya engkau bahwasanya sirr itu
tidak diberikan kepadamu, maka pada langkah pertama saja, engkau sudah
patut insaf', bahwa di sekeliling dirimu sendiri, di dalam dirimu sendiri, di luar
dirimu sendiri, banyaklah alam ghaib, yang harus engkau akui akan adanya.

"Leblh baik janganlah engkau menghabiskan tempomu buat mengupas
perkara yang mustahil dapat engkau kupas, Tetapi hadapkanJah perhatianmu

rahasia 'atom, yang tenaganya dapat kita pergunakan buat membunuh sesama
,kita manusia. Tetapi kalau kawan kita telah hancur lebur, kita pun tak sang-
, gup hidup sendiri.' , ,

..J

) <Siap~ sebenarnya yang beroleh rahasia itu? Nyata, bukan tUbuh kasar.
Nyata bukari.timah lillt. Jetapi Ada. Ada suatu di dalam tubuh kasar itu,
Kalau dia tak ada (agi, tubuh itu pun busuk. Bangkai Socrates .tak dapat lagr

( menciptakan "Kenallah dir'irnu!." -
Di setiap zaman insan menanyakan siapa dirinya. Kadang-kadaJJgkarena

sangat tenggelaQlnya ke dalam khayalnya, dibuatnya saja keputusari 'sen~iri.
Maka ada yang berkata: "Aku ini adalah serpih-belahan dari TUhap." Yang,
lain berkata pula: "An-'al Haqqu''. Sa))al3h Kebenaran. Sayalah Tuhan,
"La ana Illa hua" (Tidak ada saya, melainkan Dia). , ,

: ! Yang lain berkata pula: "Saya bukan Tuhan. Saya adalah Monyet."
Maka laksana bersenyumlah "AI-Khaliq" mendengarkan suara hamba-,

Nya mencari diri-Nya. Ada yang hendak menserikati kekua,saan-Nya dim ada,
pula yang hendak lurun ke bawah.

,~ , , '

. Maka terlebih' dahulu diterangkan bah~asanya tubuh mail'usia itu ada~
lah sarna k~jadiannya_denganbenda yang lain'dLdalam alamini: Cara ringkas- ,

. ~ ". " '-, . - ." : nya ialah dariI'ftda tanah. Serangga, kembang, monyet, kuda, pahon dan'lain-
lain, sama-sama,'asal dari tanah. Lebih diperhalus, berasal daripada apl,angin, .'

_ ) • f" • •• -'

"air qantalulh. Diperhalus lagi, daripada pertemuan' hidrogin, OxigiIf dan
netrogin."I)ip'erl\alus lagi, pergabun'g dati,pada in anasir. Diperhalus lagi; ber-
asal da'ripada atom; pertemuan netrori, elektron cran proJon dan lain-lain. '

Tetapi manusia diistimewakan. Kepada, inereka diberik-an kelebihan.
Meskipun dari satu'segi" dia sarna-sarna binatahg ctengan binataJlg yang lain,
dan bernyawa sebagai binatang itu pula. Namun kepadanya diberi~an roh
yang lebih tinggi, mengandung akal, fikiran dan perasaan. Sehingga:nyat3
bekaShya, yaitu kemanustaan. '\ '

Jiwanya yang istimewa itu daripada anasit apa kejadiajmya, adalah
"sirr", rahasia. Bagaimana pun engkau hendak mengupas daripada arrasir apa
terjadinya roh itu, engkau tidak ~kan mendapatnya. Tenagamu',akarihilang ,
pel'~uma. Tetapi yang nyata, dia bukanlah Tuban, hanya makhluk. Dan bukan
sebahagian daripada Tuhan. Dengan insafnya engkau bahwasanya sirr itu
iidak diberikankepadarnu, maka pada langkah pertama saja, engkau sudah
patut insaf, bahwa di sekeliling ctirimu sendiri,' di dalam dirimu sendiri, di,luar
dirini~, sen~iri, '~a~yaklah alam ~aib, yang ~arus engkau akui akan ada,ny~.

LeJjih balk Janganlah engkau menghablskan -tempomu buat mengupas
perkara yang mustahil dapat engkau kupas. Tetapi hadapka~lah perhatiamrlu

"

".
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Hati kita manusia hendak bertanya juga: "Di mana ya Rabbi. Engkau
letakkan kami setelah dia tercerai dari tubuh kami?"

"l tu pun adalah rahasia-Ku."
Masuk ke dalam lingkungan agama dan kepercayaan, adalah menerima

ketcntuan ini. Manusia ada yang ingin hendak bebas daripada ketentuan
demikian. Dia hendak mengarakan hahwa nyawa itu hanyalah khasiat badan
saja. Akal timbul adalah sebagai evolusi saja dar ipada kehidupan. "Buah
ciptaan sci yang paling halus." Sctelah manusia mati habislah segala-galanya.
Hidup iru hanyalah selama hidup. Sctelah mali habis perkara.

Di dalam segala zaman akan terdapat manusia yang mengarnbil pendiri
an scpcr n ini. Kita katakan mcngambil penJirian. Scbab pokok pangkal jalan
Iikirannya bukanlah beguu kesan perrama (a priori) daripada plan fikiran
ialah Yang Ada. Baik yang Ada JlU di luar diri. atau dalam dir i,

Kesan itu ada dalam batin. Agarna adalah mernimpin kesan itu sehingga

kepada "kegunaan", kepada "nilai", atau kepada faedah. mengapa engkau di
istirnewakan daripada makhluk yang lain.

Engkau akan Aku beri tanggung jawab. Yaitu menjadi "Khalifah-Ku"
di bumi ini. Banyak rahasia kebesaran-Ku, banyak "ayar't-Ku terscmbunyi di
dalarnnya. Aku beri engkau roh istirnewa itu, supaya engkau dapat mcnggali
rahasianya, lalu engkau mengenal akan Daku.

Satu di antara sifat-ku, Aku jelmakan pada alam ini. Yaitu HIDUP
(Hayyun). Di mana-mana terdapat hidup. Hidup itu terkumpul dalarn ke
kuasaan-Ku yang Maha Besar. Pada tumbuh-tumbuhan, pada serangga. pada
binatang yang melata dan menyusukan. yang rnencerkarn dan bersaing dan
bersungu. Mencapai tingkatan yang lebih sernpurna daripada hidup itu, uku
serahkan kepadarnu" - seakan-akan demikianlah firman Tuhan kepada
manusia,

Manusia!
Dalam kehidupan jasmanimu yang berasal daripada tanah hat. engkau

harus menuruti peraturan yang telah Aku tetapkan: lahir. hid up. bekerja, ber
usaha, kecil. rernaja, muda: tua dan kernudian mati.

Ada pun mati ialah perpisahan di antara roh-insani yang istimewa itu
dengan sarangnya, yaitu tubuh kasarmu yang dari pada tanah hat itu. Bila
tugasnya sebagai sarang telah selesai. dia dikembalikan kepada tempatnya ber·
mula. Asal dari tanah pulang kepada tanah. Tetapi nyawarnu tidaklah hilang
dan habis karena hilang tubuhmu. Dia adalah khulud. Dia akan diminta per
tanggungan jawabnya ten tang tugas kewajiban "hidup' yang tclah dilakukan
nya.

kepada"kegunaan" "kepada "nqai", -atau kepada faedah; m~ngapa ,eng!tau di
istimewakan daripada makhluky.ang laip. 0

_I
\ _ _Engkau ~kan Aku beri tanggung jawab. Yaitu menjadi "Khalifah-Ku"

di.burru iI;.i, Banyak rahasia-kebesarari-Ku, banyak "ayat"-Ku t'ersembunYi di
dalamrlya.Aki.l'beri engkau rohis~inewa °it1'l,s).lpaya engkau dapat menggali I

I rahasianya,'laluengkllu .mengenal aka,n'Daku.
o _ Sa(~ di' antata sifat.ku, Aku:-jelmakan pada alam ini. Yaitu 0 HIDUP
(Hayyun),.Oi mana-mana terdapat .hidup. Hidup itu terkufl1pul dalam ke-
kiIasa~n.Kuyang M-aha aesai-.Pada tumbun-tumbuhan, pada serangga, pada
binatang yah~ melat~ da~ menyusukan, yang mencerkam dan bersaing ,da'n
obersungu. Mencapai tingkatan yang lebih ~empurna dari'pada' hidup itu, aku 0

serahkan kepadamu" - 'seakan-akan demikianlah firman ~uhan kepada '.
manusia, I oj

Manusia! • 0 (.

,Oalam kehidupan jasmanimu yang betasal daripada tanah liat', engkau I..

harusomen'uruti peraturan yang telah Aku tetapkan; lahir, hidup, bekerja, ber-
usaha, kecil, remaja, muda; tua da~ kemudian mati. 0

. Ada pun mati ialah perpisahan eli antara roh-insani yang istimewa itu
dengan sarangnya, yaitu tubuh kasarmu yang dari pada tanah liat itu. Bila
tugasn~a s~bagai :sarJng telah selesai, dia dikembalikan,kepada terhpatny~ ber-
,mula. Asal dari tanah pulang kepadatanah. Tetapi nyawamu tidaklah hilang
dan habis ~arerta hUang tubuhmu. pia adalah khulud. Oia akan'diminta per- )
tangg\.Illgan jawabnya ten tang tugas kewajiban "hidup" yang tclah dilakukan-

• 0 \

~nya,. 0 '. I " -,

Hati kita manusia hbndak bertanya juga: "Oi mana ya Rabbi, Engkati
.' letakkan kami setelah dia t~rcerai dari tubuh kami?" ',-

\ "Itu pun adalah rahasia-Ku." I

, Masuk ke dalam lingkungan agama ,dan kepercflyaan, adala}1menerima
ketentuan inL ,Manusia) ada yang ingin hendak betias daripada ketentual)
demikian. Dia pendak' mengatakan bahwa nyawa itu hanyalah ,khasiat badan
saja: Akal timbul ada,lah sebagai evolusi saja daripada kehidupan. "Buah
ciptaai1 sel yang paling halus." Sete'lah map.usia mati habislah segala-galanya.
Hidup itu hanyala\:l selama hidup. Setelah mati habis perk~ra. ,

oOi dalam segala zari-Janakan terdapa,t manusia ya')g mengambil pendiri-
an seperti ini. Kita katakan mengarrzbil pendirian, Sebab pokok pangkal jalan
fikira~riya bukanlah begdu 'kesaf). pertama (a priori) daripada jalan fikiran
ialah Y~ll1gAda. ~~ik'y'ang Ada itu di luar diri"atau dalam dirt. ,

Kesan itu ada dalam batin. Agama adalah memimpin kesan itu sehingga ~
I' -

, ,
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Saya sendiri. pengarang buku ini. hendak mengernukakan beberapa
contoh pcngalaman scndiri tentang adanya yang ghaib. Oleh karena beberapa
kejadian ini disaksikan oleh orang-orang yang rnasih hidup, dan ada yang dike
lahui olch umum maka kalau pcngalaman ini hcndak dikatakan bohong.seku
rang-kurangnya agak scdikit ada juga yang dapal ditcr irna.

Kalau kita terlalu terpengaruh oleh soal-soal kebendaan, kita akan me
rnandang saja soal-soal ini soal takhyuJ. Padahal bcratus bahkan beribu kali
orang mernperkatakan hal itu. Mungkin ada yang bohong. yang sengaja di
buat-buat. Tetapi di an tara seribu bohong, mungkin ada juga yang benar:

Banyak sekali perkara yang ghaib dalarn alam ini. Tetapi aljabar. ilmu
ukur. ilmu pasti tidaklah dapat rncnangkap dan mcrnperhitungkannya. Hal-hal
yang seperti ini hanya didapat dcngan pengalaman. Bukan saja di negeri
negeri Timur yang dituduh penuh takhyul orang memperkatakan dari hal
yang ghaib-ghaib itu, bahkan di negeri-negeri Barat yang disebut telah maju,
urusan yang ghaib ini menjadi penyelidikan dan pengalaman orang. Timbullah
akhirnya suatu ilmu pengetahuan yang disebut "spiritisrne", yaitu membuat
kontak di an tara manusia yang masih hidup dengan roh orang yang telah
mati. Perkumpulan Teosofi, yang didirikan olch ahli-ahli ilmu ketuhanan
segala agama. sengaja rnendirikan klub-klub buat rnengadakan pertemuan
dengan roh yang ghaib itu. Gedung perkumpulan "Bintang Tirnur", atau
"Rotan klub" oleh bangsa kita biasa disebut "Rurnah Setan", sebab di sana
kerap kali diadakan percobaan perternuan dengan roh. Dinamai rumah setan
karena kadang-kadang datang roh jahat, hantu yang menyeramkan sebagai
setan.

Ahli-ahli tasauf Islam pun, karena latihan-latihan jiwa yang berat, tcr
buka bagi mereka dinding yang mernbatas kita manusia dengan alam ghaib
itu. Sehi.ngga adalah ahli-ahli tasauf itu yang membuat perhubungan dengan
jin.

3. Banyak Yang Ghaib

mendapat tempat tcgak. Ada pun memungkiri kesan itu, adalah usaha yang
pccah. Memungkiri adanya nyawa, samalah dengan memungkiri kemanusiaan.
Memungkiri kemanusiaan, adalah memungkiri ketuhanan. Dan ini bukanlah
yang asal dari seluruh hidup. Dia adalah sebagai penyakit kanker dalam tubuh
kernanusiaan seluruhnya .

(

I,J .'.

.r
I' .

me_ndapat tempattegak',Ada. 'pun memungkiri kesan itu, adalah u~ha: yang'
pecah. Memungkiti,adanya nyawa, samalah',dengan'mem.ungkiri kerrianuSiaan.
Memungkiri kemanusialm,< adalah memungkrri 1 ketuhanan. Dan ini bukanlalT

'yang asal dari seluruh hidup. Dia adalah sebaga;i p-'enyakit kanker ~alam tubuh
kemanusiaan seluruhnya . ' 1

3. Banyak Yang Ghaib
J J

Banyak sekali perkara yang ghaib dalam alam ini. Tetapi aljabar, ilmu
ukur, ilmu pasti tidaklah dapat inenangkap dan memperhituhgk~nnya. Hal-hal
yang seperti ini hanya didapat dengan pengalaman. Bukan saja di negeri-

(negeri Timur yang qituduh penuh takhyulorang memperkatakan dari hal '
",.,~.y~ngghaib-ghaib itu, bahkan di negeri-negeri Barat yang diseb'Yuftelah m~ju,

, uro'san yang ghaib ini menjadi penyelidikan dan peng~laman orang. TimbulIah,
\ akhirnya suatu ilmu pengetahuan yang disebut· "spiritisme", yaitu membuat

~optak di ant~ra manusia yang'masih hid,up dengan ro11 orang yang telah
matI. Perkumpplan Teosofi, yang diditikan (bleh ,ahli-ahli ilmu ketuhanaf\.

,segala agama,sengaja mendirikan Iklub-~lub buat mengadakan \ pertemuan
dengan toh' yang ghaib itu~ Gedung perkumpulan "Bintang Timur", ~iau_
':Rotari klub" oleh bangsa kita biasa. disebut "Rumah Setan",~ sebab di sana
kerap kali diadakan percobaan pertemuan dengan roh. Dinamai ruinah setan
kar~na I kadang-kadang ~atang roh jahat~ hantu yang menyeram~an seb~gai
setan. ' , . '- ' ,

AhlFahli tasauf Islam pun, karena latihan-latihan jiwa yang berat, ter-
btika bagi mereka din ding yang membatas kita rhanusia dengan ala!!J ghaib
itu. Sehingga adalah ahli-ahli tasau( itl;}yang\~embuat perhubungan dengan
jin, 1-" \ : . /

,
Kalau ki~a terlalu terpengaruhioleh soal-soarkebendaan, kita akan me-

mandang saja soal-soal ini soal takhyul. Padaha). beratus bahkan beribu kali
orang memperkatakan hal jtu. Mungkin ada yang bohong, yang sengaja di-

. buat-buat. Tetari di antara seribu bohong, mungki,n ada 'juga yang, benar.
/

Saya sendiri.,-' peng'arang bukl\ ini, hendak mengemukakan beberapa
contoh pengalaman sendiri tentang adanya y~ng ghaib. Oleh kar'ena beberapa
kejadian ini disaksikan oleh orang-oran~ yang masih hidup, dan ada yang dike-
tahui oleh umum maka"kalau .pengalaman ini hendak dikat~kan bohong,seku-
rang-kurangnya agak sedikit ada juga yang dapat diterima: '
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Di bulan Nopernber 1940 saya sebagai Konsul Muhammadiyah dacrah
"Sumatera Timur rnengadakan perneriksaan ke cabang Muhamrnadiyah Bagan
Siapi-api, Setelah itu saya me1awat ke Siak Sri Indrapura menjadi tetamu
sultan Siak. Lalu saya terus ke Bukittinggi. Sampai di sana datanglah kawat
isteri saya dari Medan, menyuruh segera pulang. Sarnpai di rumah (ll. Teratai
16 Medan), saya dapati orang berkerumun di rumah saya. Setelah saya turun
dari auto, isteri dan anak-anak saya yang rnasih kecil-kecil datang mengeru
muni saya sambi! menangis ketakutan. Rupanya sudah lebih dari dua minggu
rumah saya dilempari batu kecil-kecil. Dan setiap hari orang telah datang ber
kerumun ke rurnah saya itu. Polisi pun datang memeriksainya. Malah sampai
diberitakan di surat-surat kabar: "Rumah seorang pernuka yang terkenal di
lernpari batu. Siapa yang melempari tidak diketahui."

Dilemparidengan bam

Di waktu saya masih kecil usia 15 tahun. ketika saya tidur di rumah
orang tua saya di Padangpanjang, terbangunlah saya kira-kira pukul 3 malam.
Mata saya tidak mau ter tidur lagi. Tiba-tiba dalarn gelap gulita itu terkilatlah
di hadapan saya cahaya api berupa pedang. tidak jauh di hadapan saya. Saya
tidak merasa takut. hanya merasa agak heran. Mata saya belum juga mau ter
tidur kembali. Tiba-tiba kelihatan pula kilatan pedang api itu sekali lagi. Yang
kemudian itu sudah agak jauh, yaitu di loteng. Tidak berapa lama kernudian
saya dengar suara seperti suara ayah saya di luar rumah. Suara itu keras
hunyinya. Seakan-akan ayah saya marah kepada seseorang. Sctclah beberapa
saat kemudian saya pun tertidur. Tidak lama. waktu subuh pun datang. Kami
pun sembahyang bersama ayah berjamaah. Siang harinya saya tanyakan kepa
da ibu-tiri saya, adakah ayah saya keluar tadi rnalam dari rumah. lbu rncnja
wab: "Tidak". Ibu rnengatakan bahwa beliau tidur dengan enaknya di tempat
tidur.

Dua kali kilatan pedang api dan mendengar suara ayah di rnalam sunyi
di luar rurnah, dan ayah saya sendiri tidak keluar , scdangkan waktu itu saya
sadar betul akan diri, tidak mengantuk, sarnpai sekarang bcrkcsan pada ingat
an saya.

Apakah yang nampak itu? Apakah yang terdengar itu?
"Ghaib", - Saya hanya percaya, tetapi tidak dapat rnenunjukkan bukti

nya kepada orang lain. (Kejadian itu di tahun 1923).

Kilatan pedangKilatan peltang

Di' waktu saya masih kecilusia 15 tahun, ketika saya tidur di rumah
orang tua say~ di Padangpanjang, terbangunlah saya kira-kira pukul 3 malam.
Mata saya tidale mau tertidur higi. Tiba-tiba dalam gelap·gulita itu terkilatlah
di h~dapan,saya cahaya- api berupa pedang, tidak jauh di hadapan saya. Saya
tidak inerasa takut,hanya merasa agak heran. Mata saya belumjuga mau)er-
tldur, kembali. Tiba-tiba kelihatan INla kilatan pedang api itu sekali lagi. Yang
,kemudian itu' sudah agak jauh, ,yaitu di loteng. Tidak berapa lama kemudian r

sa'ya dengar suara seperti suara ayah saya dl' luar rumah. Suara itu -keras
bunyinya. 8eakan-akan a:y'ah;saya marah kepada seseorang. Setelah beberapa
saat keinudian sayapun., te;tiglll'. Tidak la;na, waktu subuh pun datang. ~mi
,pun sembahyang ber~ama 'aYahberjamaah. Siangharinya saya tanyakan kepa,
,da iou-tid saya"a:dakah aYahsaya keluar tadi malam dari rumah. Ibu menja-
'wab: "Tidak". Ibu,men'g~takan bahwa beliau tidur dengan enaknya di tempat
tidur: ' ., ' , . ,

Dua ~aii kilatan pedang' api dan'mendengar suara ayah di malam supyi
" ,diluarrumah; dan' ayah saya sendiri tidak keluar, sedangkan waktu itu saya

sadar betul akan diri, tidak mengantuk"sampai sekarang berkesan pada ingat-
an saya./ _
), ,Apakah yang nampak itu? Apakah yang lerdengar )itu?

'. .J'

"~:\ ,':Ghaib",.'"- Saya>hanya percaya, tetapi tidak,'dapat menunjukkan buktj-
,nya kepada orang lain. (Keja~ian ity di tahun 1923).

Difempi:Jridengan bam
• ~ I ; ,.

Di bulan Nopember 19~O saya sebagai Konsul Muhammadiyah daerah
, -"Sumatera: Timur:mengadakan pemeriksaan k~ cabang Muhammadiyah Bagan -

Siapi~api. Setelah itu,saya melawat ke, Siak Sri fndrapura menjadi tetamu
sultan Siak.Lalu saya ·terus ke Bukittinggi. Satnpai di sana datanglah kawat

~ ,isteii;s3:ya dati Medan, menyUruh' sege~a pulang. Sampai di rumah (J1. Teratai
, 16 M~dan), saya dapati orang berkeiumun di rumah(saya. Setelah saya turun
daTi,auto,isteri dan anak-anak saya yang masih kecil-kecil datang mengeru-
muni saya sambil menangis ketakutan. Rupanya sudah lebih dari dua minggu

'\ rumah saya dilempari hatu kecil-kecil. Dan setiap hari orang telah datang ber-
kerumun ke rumah saya itu. Polisi pun datang memeriksainya. Malah'sampai

,diberitakan di surat-surat kabar: "Rumah seorang pemuka 'yang terkenal di-
Jempari batu. Siapa yang melempari tidak diketahui."
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Sampai hal ini menjadi pembicaraan dun pengupasan kami di dalarn
klub kami "Ikhwanush Shafu lndoncsia". Anggoranya di antaranya ialah
sur. Adinegoro, Mr. Teuku M. Hasan. Dr. Pirngadi. almarhum Dr. A. Manaf,
Teuku Jafizham dan lam-lain.

Hal-hal yang ngeri dan "lucu" banyak kami alami wak tu itu. Ada
se orang polisi, termasuk keluarga saya Juga. bernarna Munzir berkata ,
"Mcngapa batu kecil yang dilemparkan. Lemparkan uang. kan lebih balk."

Tiba-tiba hclum selesai dia herbicara, jatuhlah sebuah uang sen bolong.
Persis di hadapan saudara Munzir

Tetapi ajarbnya, batu-batu itu tidak ada yang jatuh dengan keras. Tidak
ada barang-barang yang pecah atau rusak. Akhirnya hal ini menjadi agak jelas,
Adik saya perempuan bukan saju dihujani baru itu, bahkan Juga digigiti
iangannya. Scdang duduk bersama-sarna dia tcrpckik: "Aduh"." Kemudian
drpcrlihatkannya lengannya. BertCIlIU bekas gigit . lIal ini mengingatkan saya
kcpada kejadian UI Pilipina UI akhir lahun 1<}53. Yaitu tenrang scorang gadis
yang digigiu oleh orang halus, se hingga bcr ita ini disiarkan oleh scluruh pers
duma. lIal ini tclah kejadian pada adik saya sendir i. Kami cobalah mengantar
kan udik kami ini kc Iumah scorung keluurga kami di bclawan-Deli. Sepening
gal dia itu "istit ahutlah" karni. Tidak ada lagi batu jatuh. Te tapi setelah dia
pulang kernbali, batu itu jatuh pula dan dia diglgil pula.

Akhirnya karui bawalah dia pulang ke Maninjau. Sebelum karni berang
kat pulang, hal ini saya bicarakan dengan Dr. M. Arnir (alrnarhum), yang keti
ka itu menjadi Dokter ilrnu-jiwa di Tanjung PUla Langkat. Beliau rncngatakan
bahwa ilrnu pcngetahuan pengobatan rnasih saja sedang menyelidiki soal itu,
Jadi belurn ada obal yang dapat dipergunakan sebagai kinine pengobat
penyakit kura.

Sampai UI kampung Jia diseruhkan kcpaJa "dukun". Apakah mernaug
obat dukun yang mujarab, atau hal itu akan bcrhenti sendirinya, tidaklah
sarnpai i1mu saya. Scketika mcngarang buku ini, adik saya itu tclah kawin dan
telah beranak ernpal orang. Dan linggal di Palembang. Suarninya rnenyampai
kan kepada saya, bahwa sekali-kali ada juga gangguan dernikian datang kepa
danya.

Orang mengatakan bahwa ada rupanya "orang ghaib" yang ingin berke
nalan dengan dia. Ada yang mengatakan bahwa kalau dia mau, dia bisa jadi
dukun. Tetapi ceritera-ceritera orang ini sampai sekarang saya tidak rnengerti.
Scbab tidak termasuk ilmu pengctahuan. Yang terang bagi saya, ialah bahwa
saya telah rnengalarni sendiri di rumah tangga saya. Disaksikan oleh anak-anak
dan isteri saya, dan oleh kemenakan saya Anwar Rasyid.

,/

Sampai hal ini menjadi pembiearaan da~ pengupasan k;mi di d~~m 11

klub kami' "IRhwanush Shafa Indonesia':, Anggotanya di antaranya ialah'
sdr. Adinegoro, Mr. Teuku M. Hasan.. Dr. Pirngadi, almarhum Dr. A. Manar,' -
Teuku Jafizham dan lain-lain., .

Hal-hal yang ng~ri dan "lueu" banyak kami alami waktu Hu,' Ada
seorang polisi, termasuk keluarga saya juga, bernam~ Munzir Iberkata,
"Mengapa batu keeil, yang dilemparkan. Lemparkan uang, kan lebih baik."

\ Tiba-tiba belum selesai dia berbieani, jatuWah sebuah ,uang sen bolong.
Pe.rsisdi hadapan saudara Munzir. "

Tetapi ajaibnya, batu-batu itu tidak ada yang jatuh dengan keras. Tidak
ada barang"barang yang peeah atau rusak. Akhirpya hal ini m\lnjadi agak'jelas.

\ Adik saya perempuan bukan saja dihujani ibatu itu,bahk'an j~ga digigiti \
tangannya. ,sedang duduk bersama-sama dia terpekik: "Aduh!.",I(emudian
dip'erlihatkannya lengannya. Bertemu bekas gigit. Hal jni mengingatkan saya

/. '

, kepada' kejadian di Pilipina di akhir tahun 1953. Yaitu ten tang seorang gadis
yang digigiti oleh orang halus, sehingga berita ini disiarRan oleh selu~uh pers
dunia. Hal in~ telah kejadian pada adik saya sendiri. Kami eobalah mengantar-
kan adik kami ini ke~rumah seorang keluarga kami di belawan2Deli. Sepening-
gal dia itu "istirahatlah" kami. Tidak ada lagi batu jatuh. Tetapi setelah dia
pulang kembali, batu itu jatuh pula dan dia digigit pula. \

, Akhirnya kami bawalah dia pulang ke Maninjau'. Sebelum kami berang- /.
kat pulang, hal ini saya biearakan,dengan Dr. M. Arnir (almarhum), yang keti-

I ~

ka itu menjadi Dokter ilmu-jiwadi Tanjung Pura langkat. Beliau mengatakan
bahwa ilmu pengetahuan pengobatan masih saja sedang menyelidiki soal itu.
J~di belul11 ada obat yang 'dapat dipergunakan sebagai kinine pengobat
penyakit kura. '( . ,

Sampai di kampung dia diserahkan kepadal"dukun", Apakah memang
I

~ obat dukun yang mUjarab, atau hal itu akari berhenti sendirinya, tidaklah
sampai ilmu saya. Seketika mengarang buku ini, adik sara itu telah kawin dan
telah beranak empat orang. Dan tinggal di Palembang. Suaminya mehyampai-

, klln kepada saya, gahwa sekali-kali ada juga 'gangguan demikian datang kepa-,
,- danya. ' , ~, I

Oran~ mengatakan bahwa ada rupanya "orang ghaib" yang ingin berke-
, nalan dengan dia. Ada yang mengatakan bahwa kalau dia mau, dia bisa jadi
dukun. Tetapi eeritera-eeriiera orang ini sampai sekarang saya tidak mengerti.
Sebab tidak termasuk ilmu penl1etahuan., Ya;g terang bagi saya, iaiah bahwa

"l I '

. saya telah mengalami sendiri di rumah taf).ggasaya. Disaksikan oleh anak-anak
, ' dan isteri saya, dan oleh kemenakan saya Anwar Ra~yid. \
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Se te lah tCf1acllll.l~il "c' dua (12 Dcscmber I'J4S),sctclahsayaantarkan
anak-anak saya ke kampung, sap pun berjalan kaki mengelilingi Sumatera
Barat, mcrnber ikan pcnerangan-pcncrangan kcpada rakyat , dalarn kedudukan
saya sebagai Ketua Pcnerangan Markus Pertahanan Rakyat Daerah (MPRD).

Sckali, bersama-sama dengan Jatim St. Bcsar (sekarang guru di Curup
Benkulen ), dan i-ir daus A.N. (sek.arang Pegawai Kcrnenterian Agama ) dan
putera saya Zaky. dan istcri J. SI. Bcsar karni nrcnyebcrangi Danau Maninjau
dengan biduk. Karcna hcndak mcrnhcr i pcnerangan di karnpung Sigiran. Sam
pai di per rengahan danau. mcliwat lah dua kapal udara Bclanda. Dia hendak
menuju Bukirtinggi agaknya. dari Padang. Tlba-tiba dia kembali. Persis di atas
karni Kcduanya menukik . DI kclilinginya kanu. Saya berkaia kepada ternan
ternan. "Me ngucap syahadatlah! Mungkm sekaranglah waktunya kita berpisah
dengan dunia."

Di debt rumah saya JI Padangpanjang (1<)46 - 194M), tinggallah se
orang pcrcrnpuan muda bcr sama suaminya. Namanya Salcha. Ayahnya HaJI
Sa'id seorang ulama terkcmu ka di Sumateru Bar at (Batusangk ar ).

Salcha mclahirkan scorang anak Sctclah anak itu lahir , kejadianlah be
berapa hal yang ngerr. ganjil dan boleh Juga dikatakan lucu. Sedang Saleha
pergi rnernasak ke be lakang, anaknya ndur cnak dalarn ayunan. Tiha-tiha sete
lah Salcha naik kcrumah didapatinya anaknya tidak ada lagi. Siapa meng
arnbil? Siapa mcncur i? Dipcriksa kchling rurnah. Ditanyai kiri kanan, anak
itu tidak Juga dite mui. OcI1I1 se telah dibuka alrnar ipakaian, didapati anak itu
telah ada di sana, tidur dcngan nycnyak. Hal ini kcjadian dua tiga kali! Kernu
dian Salcha ruenyatakan bahwa dia telah kerap kali dibisiki oleh suatu suara,
te tapi orungnya ndak kelihatan. Suar a scorang perempuan tua, yang katanya
sayang ke pada Salcha. Salcha hendak dijadikannya orang perantaraan, buat
mengobati orang sakit. Lalli Salcha mcnyampaikan hal itu kepada ayahnya,
H. Sa'id. Ayahnya tidak keberatan. Maka Salcha pun telah rnenjadi seorang
dukun.

Se telah terjadi penycrangan Belanda yang ke dua (1948). kami pun
berpisah-pisah. Saya tidak mendengar lagi apakah Salcha tcrus jadi d ukun atau
tclah berhent i.

Saya turut rneuyaksikan hal ini, sebab di dek at rumah saya. Tetapi saya
uoak dapat mengupas soul ini dari scgi ilmu pcngetahuan yang pasti. Saya
tctap tidak tahu: "ghaib"

Bcberapa kali tcrlcpas dart liahava

A naknyu dicuri
-j

Ana/fnya dicuri
v ,

Di dekat ru~ah saya di Padangpanjang (1946 . 1948), ;tinggallah se-
orang perempuan lJ1Udabersama suaminya. Namanya Saleha, Ayahnya H~ji'
Sa'id seorang ulama terkemuka di Sumatera Bar~t (Batusangkar). \ '. '.

, Saleha melahirkan seorang anak. Setelah anak itu'lahir, kejadianlah be-'
berapa hal yang ngeri, ganjil dan boleh juga dikatakan lueu. Sedang Saleha

, pergi mem'asak ke belakang, anaknya tidur enak dalam ayunim. Tiba-tiba sete:
lah Saleha naikke~umah didapatinya ana)Cnya tidak ada lagi. Si;lPa..meng-
ambil? Siapa mencuri2 Diperiksa keliling rumah. Ditanyai kiri kanan, ~nak"
itu tidak--juga ditemuL Demi setelah dibuk~ almari p'akaian, dfdapati' an~k itu "
telah ada di sana, tidur dengan nyenyak. Hal ini kejadian dua:tiga'kaH! K~rritl-'
C1ia~Saleha meny,atakan bahwa dia .telah kerap kali dibisiki ol~h suatil sua~a;
tetapi Ofllngnya tidak kelihatan, Suara seorang perempuan tua, yang'~ataI1ya
~arang kepada Saleha. Saleh~ hendak dijadikannya orang peranfar~n"buat .'
mengobati orang sakit. Lalu Saleha menyampaikan hal itu kepada ayahnYlll
H. ,Sa'id. Ayahnya tidak keberatan.' Maka Saleha pun telah menjadi ,seoning ,
dukun. . '. . , L \ , .' , •• ',

, Setelah terjadi penyerangan Belanda yang Ike dua (1948), kamipun
berpjsah-pis~. Say~ ti~ak niendengar hlgi apakah Saleha teTusjadi duku~ atau'
t'elah berhenti.' y-

, . Saya turut menyaksikan hal ini, s,ebab di dekat rumah saya. T'e'tapi saya
tidak dapat mengupas soal ini dari segi ilmu pengetahuan yang pasti, Saya '
tetap tidak tahu: "ghaib". I ' I

Beberapa kali terlepas dari bahaya
\, ( :)

Setelah terjadi dash ,kedua (12 Desember 1948), setelah saya antarkan
anak-anak saya ke kampung, saya pun berjalan kaki mengelilingi Sumatera

" I , . _,

Rarat, memberikan penerangan-penerangan kepada rakyat, dalam kedudukan
J ) " ,

saya sebagai Ketua Penerangi\n'Markas Pertahanan Rakyat,Daerah (MPRlJ}.
- Sekali, bersama;sama dengan latim St. Besar (sekarang gum di Cump

Benkulen), dan Firdaus A.N. (seka'rang ,\Pegawai Kemcnterian Agama)' dan'
pu~era\ay~ Zaky, dan, isteri l. St. 'l~esar k~mi menyeberangi Danau M:aninj~u
dengan biduk. Karena 'hendak memberi penerangan di kampung Sigiran. Sam-
pC}idi pertengahandan~¥, meliwatlah dua kapal ud;lra 'Belanda. Dia hendak

, I'.menuju Bukittinggi aga,knya, dari ·Padang. Tiba-tiba dia kembali. Persis di atas
kami Keduanya ~lenukik. Di kelilinginya kamL Saya berkata kepada tc;Jm1m-
teman, "Mengueap syahadatlah! Mungkin sekaranglah waktunya kita berpisah ..
d\ d'" , ' .engan uma. . I

I~
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III

Se mua karm It.-Iall hl'r\c,h~1 buat mall. Te tapi rupany a h ...11I111'liai. Sere
lah kanu di krlilin~i dcnukian iupa. kcdua kapal udai a uu iupanya n.u], ke m
hali dan pcrgl

Cara be rfikir kcbcndaau. mungkin tulak dilihainya ada tauda-t.uula kc
tcntaraan dalam hrduk k amr. Tc tapi hcr t iku d;1I1 Sl'P kcghaiban, ialah 1111.'111111'
l.ulkan kcpcrcayaan yang Il'~lIh tenrang ;"al dan rcntang pe mchharuau 'luhan
ala\ du i kua. Pada waktu hal itu Il'rFldr. rJ-';ln\a adalah hal hla',1 ,ala 'l etapi
\l,tl'lah kpJ~ kcjadian n u l.u u lah ":LI\a I1gl'll. l cluh-lehih !..qadlan 1111ke li-

hat.m olch scgala orang PII, ;I,LI til ICpl duuau Marunjau. Apak ah yallg IllCII)!'
halangi pilot-pilot rtu hcudak mcuja tuhk an bomnya at au mcnghujankau
mitraliur nya?

Kcdua kali, pa~I'pa~'I, dcn)!all draruar kan olch dua oran~ anggota
Hi/bull.ih se te mpar. dan lh-auuddrn ~allt! sclulu mcngiringkan say«, kami me
nlll~'g;dbn negcri Kamang. :-'bsu!.. hutan bclukar . melalui [alan rirnba. hcn dak
tvrus kc Palcmhayan. Kauu ak an rnclintusi jalan hesur yang rncmperhuhung
k an Me dan dengan Bukittinf!,gi Serelah mclalui huran sejak pukul delapan
pag!. sampailah kauri ke debt jalan pcr lin tusun itu. Jalan yang kami lalui ini
adalah plan perlintasau gcrilya, Jalan ke cil uu mclalui pertemuan cilia huah
bukit , Di pintu keluar plan IIU tcrbcntanulah sawah Scbclum sarnpai ke
prntu plan itu, penunjuk [alan yang dirnuka sckali. anggota Hizbullah itu,
Maim Kajo gelamya. tcrhcnu bcrjalan. Dia mcuyuruh kami berhenti. Dia
mclih.n "I.' t auah, dan mcmpcr hatikan ianah buik-haik.

"Awas Abuya!" katunya "Lihatlah ini ' adalah JC:_Jakkaki scpatu
tcntara Y;Ulg masih haru."

Kami pun bcrhcnn dan mempcrhatikun [cjak itu. Memang kclihatan
jejnk se patu. AI'a yang he rpaku dan ada jcjak vepatu karet.

Maim Kajo bcrkaia la~1. "Pada pcrsangkaan saya. tempat ini sckarang
rengah drpatroli olch scrdadu Bclanda. Baik kit a hati-hati."

Dcngan sangat hun-han. kami lanjutkan juga pcrjalanan kemuka, Baru
kira-kira dua menu se tclah pcringatau Malin Kajo, Icpaslah karni dari perte
muan ke dua bukit itu , dan di hadapan kami terbcntanglah sawah yang luas,
Tidak ada yang mcudrnding penglihatan. Di scbclah sawah kclihatan jalan
raya, Dan di pematang sawah itu kelihatan Jelas sckali empat orang tentara
KNIL menghadapkan mctrilliurnya ke pintu plan yang kami lalui itu.

Yang JiJaganya lam tidak ialah Jalan ItU. Dia telah tahu bahwa jalan itu
adalah pcrlintasan gcrilya dari Kamang kc Palcmbayan, atau dari Palcmbayan
ke Karnang, Dia rupanya tclah mcnunggu scjak pagi. Mcrcka kclihatan masih
I1lCrokok dan bcrl·akap. Kepalanya berlilit handuk kccil. Kami bcrdua dengan

,
I

I ,~ \ r
Semu.a kami telah bersedia buat mati. Tetapi rupanya belu m aj'al. Sete-

lah kami di kelHingi demikian rupa, kedua kapal udara itu rupanya naik kern-
bali dan pergi .., .... r, . )

Cara berfikir kebendaan, mungkin tidak dili~atnya ada tanda-tanda ke- J

. tentaraan dalam biduk kami. Tetapi berfikir dari segi keghaiban: iaLah menim-
tulkan keperc~yaan yang teguh ten tang ajal dan tent"!lngpemelihaman Tuhan I

atas diri ~ita. Pada waktu hal itu terjadi, rasanya adal'ah hal biasa saja. Tetapi
setelah Iepas kejadian ItU, barulah terasa ngeri. Lebih-lebih'kejadian ilu keli-
hatan oleh segala orang yang acla di 1epi danau Maninjau. Apakah yang meng-

..I halangi pilot-pi}ot itu hendak me~atuh.kan bomnya atall' me~ghujankan )
mitraliurnya? \ '

Kedua kali, p.agi-pagi, dengan diantarkan' oleh dua orang anggota
Hizbullah se1empat, dan Ihsanuddin yang selalu mengiringkan saya,.kami me-.J ,

ninggalkan negeri Kamang. Masuk hutan belukar, melalui jalan rimba, heri.c;lak
tcrus ke Palembayan. Kami akan melintasi jalan besar yang memperhu~)Ung-
kan Me,dan dengan Bu~ittinggi. Setelah l1)elalui hutan sejak pukukdelapan
pagi, sampailah kami ke dekat Jalah perlintasdn itu. Jalan yllOg kami lalui ini
a'dalah ~a.Ian p~rlinta~an gerilra. Jalan kecil :itu meLallli per1emuan ciua buah
bukit. Di pintll keluar jalan itu terbentanglah sawah. Sebelum sampai ke
pintu jalan itu, peJlunjuk jalan yang dimuka 'sekali, anggot~ Hizbullah it~,
Malin Kajo gelarnya, terhen1i berjalan. Dia menyuruh kami berhentt-. Dia, ,

'melihat ke tanah, dart memperhatikan tanah baik·baik.
, "Awas Ab~ya!" '- katanya -- "Lihatlah ini! adalah jejak kaki sepatu

tcntara yang masih baru." ,
Kami pun berhehti dan memperhatikan jejak' itu. Memang kel1hatan.

jejak sepatu. Acta yang'berpaku dan ada jejak sepatu karet.' - ';'.....
' ..

Malin Kajo berkata lagt, "Pada persangkaan saya, tempat ini sekarang
tengah dipatroli oleh serdadu Belanda. Baik kita hati-had."

t
Dengan sangat hatt.hati, kami lanjutkan juga pcrjalanan k~muka. Baru

kira·kira dl!la menit setelah peringatan Malin Kajo, lepaslah kami ~ari perte-
muan ke dua bukit itu, dati. di hadapan kami terbentanglah saw.ah yang Iuas.
Tidak ada yang mendinding pengl1hatan. Di sebelah sawah kelihatan jahln
raya. Dan di, pem,atang sawah itu kelihatan jelas sekali emNt orang tentara

-<KNILmenghadapkan rryetrilliurnya ke pintu jaLan yang kami lalui itu.
Yang dijaganya lain tidak ialah jalan itu. Dia telah tahu bahwajalan itu

adalah perlintasan gerilya dari Kamang ke Palembayan, atau dari Falembayan
ke Kamang. Dia rupanya telah menunggu sejak pagi. Mereka kelihatan masih
merokok dan bercakap. KepaLanya berlilit handuk ked!' Kami berdua dlmgan

, •.. I I

-,
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Malin Kayo melihat mercka dcngan jelas Jan mcreka rupanya tidak mernper
hatikan kami. walaupun mukauya menghadap kejurusan kanu, Malin Kayo
rne mbe rikan isyarat tangannya. Rupanya lhsanuddin dan kawannya yang satu
lagi sangat gugup. schingga mereka mernutar langkah lari pun tang panting.
Dan kami pun me mu tar langkah pula. lari pula puntang panting. masuk me
nyelundup ke alas bukit itu berlindung di dalam scmak-scmak , Masih ke de
ugaran dengan je las suara mcr eka , dcmi mcndeugar tclapak kami berlari:
"Ada orang".

Dan dalam se mak -semak Itu kami mcli ha t mere ka da tang. Kalau sediki t
sap bergerak , kerahuanlah kami. Kcrnudian ke dcngaran mereka berranya
ke pada orang pcrcmpuan kampung yang berdangau di tempat itu. Rupanya
karena pere mpuan itu benar-benar tidak tahu , mercka pun pcrgi pula.

Dcmikianlah kami berse mbunyi dalam scmak sarnpai sore. Kira-kiru
pukul se te ngah cnarn kcdcngaranlah auto merck a berangkat meninggalkan
ternpat itu dan ke mbali ke Bukuunggi. Pukul enam baru kami keluar dan ber
jalan dalam gelap. Hari hujan lebat. Kira-kira pukul l) malam, barulah kami
sampai pada sebuah karnpung dan bermalam di sana.

Bilarnana saya fikir-fikirkan hal itu kcmbali. bertambah jugalah keya
k inan saya akan adanya yang ghaib.

Sebenarnya waktu ak an bcrangkat dan Kamang, sudah ada gerak-gcrik
pada pelipis mat a saya. Kadang-kadang gerak-ger ik pclipis mata itu pun telah
saya percaya pula. bahwa dia sebagai suatu peruberi tahuan alas suatu yang
akan kejadian. Tcrus saya katakan ke pada lhsan: "Kita akan menghadapi
bahaya. Engkau mesti hati-hati."

Maka percayalah saya bahwasanya ada suatu yang mclindungi rnata ser
dadu-serdadu KNI L itu, karcna bclum ajal saya akan ilia ti waktu itu, atau
bclum di izinkan saya akan ter tangkap.

Malin Kayo dan orang-orang karnpung tcrnpat karni menumpang tidur
menyangka bahwa saya ada "Menaruh" baca-bacaan, yang dapat rnenutup
rnata musuh. Padahal urusan ini bukanlah urusan baca-bacaan scmata-mata.
Perkara bacaan, tidaklah saya Icbih daripada orang Islam yang lain. Saya scm
bahyang bila waktunya telah rnasuk , Saya bcrdo'a sebagai orang yang berdo'a.
Curna yang terang, segala makhluk yang bernyawa rncsti mati, Kalau ajal
belum datang, rnaka bagairnana pun besarnya bahaya, kita masih di perlin
dungi oleh "alai-ala! kekuasaan Tuhan" yang ghaib.

Selarna scngitnya perjuangan di Sumatcra Barat, boleh dikatakan bahwa
kami tidak pcrnah bercerai dengan saudara Khatib Sulailllan. Ketika Bukit
tinggi telah di born musuh, hari ilulah karni terpisah. Dia terus ke Kata Tinggi

Malin Kayo melihat menika den~an jelas dan me'reka rupanya tidak memper-
hatikan karni, walauIJ,!n mukanya men~h;!dap kejuru~an kami. Malin Kayo
memberikan isyatat tangannya. Rupanya Ihsanuddin dan kawamlY~ yang satu
lagi sangat gugup, sehingga mereka memutar lartgkah lari puntang pa,ntin~.
Dan karni pun memu tar langkah pula, lari pula puntang panting, masuk me-
nyelundup ke atas bukit itu berlindung di dalam semak-semak. Masih kede-
ngaran dengan jelas suar~ 'mereki, depli mendengar telapak karol berlari:
"Ada orang".. ,

'r Dari dalam semak-semak itu kami melihat mereka datarig. Kalau sedlkit
sajq bergerak, ketahuanlah karni. K.emudian kedengaran 'mereka bertanya

, kepada orang perempl.lan Kampung yang 'berdangau di tempat itu. Rupanya
, karen a perempuan itu b'enar-benar tidak tahu, mdreka pun pergi pula.

Demikianlah kami bersembunyi dalam semak sampai. sore. Kira-kira
pukut setengah 'enam kedengaranlah auto mereka b\erangkat meninggalkan
tempat itu dan kembali ke Bukittinggi. Pukul enam baru kami keluar dap. ber-
jalan dalam gelap. Hari hujan lebat. Kira-kira pukul 9 malam, barulah k;uni
sampai pada seDu~h kampung dan bermalam di sana.' ,

Bilamaria saya /fikir-fikirkan hal it~ kembali, bertambah jugalilh'keya- \
kinan saya akan adanya yang ghaib. " . " ( . .... .

Sebenarnya waktu akan berangkat dan Kamang, sudah ada ger.ilk-genk ..
pada pelipi~ rr1;ltasay.a'. Kadang-kadang' gerak-gerik pelipis mata itu pun teiim: '
saya percaya' pul,!-, bahwa dia sebagaisu'alu pemberi tahuan atas suatu:y~g" '
akan kejadian, Terus saya katakan kepaoa Ihsan: "Kita_ akan ~enghadapi .
bahaya. Engkau mesti hati-hati." . .

" I .• .
Maka percayalah saya bahwasanya ada suatu yang melindungi mata set'

dadu-serdadu KNIL itu, kareqa belum ajal saya akan mati waktu itu, atau
belum di izinkan saya akan tertangkap. I ,

Malin Kayo dan orang-orang kampung tempat kami menu~pang tidur.
menyangka bahwa saya ada "Menaruh" baca-ba91an, yang dapat menutup
mata musuh. Padahal 'urusan ini bukanlah urusan baca-b1caan semata-mata.
Pe~k~ra bacaan,) tidaklah saya lebih daripadil oran'g Islam yang lain. Saya sem-
bahyang- bila waktunya telah masuk. Saya berdo'a sebagai orang yang berdO'a.
Cuma yang terang, segala makhlllk yang bernyawa mesti mati. Kalau ajal
belum datang, maka bagaimana pun besarnya bahaya, kita masih di perlin-
'dungi oleh "alat-alat kekuasaan Tuhan" yang ghaib.

r • Selama sen'gitnya perjuangan di Sumatera Barat, boleh dikatakan bahwa
karni tidak) pernah be'ferai dengan saudara Khatib Sulaiman. Ketika Bukit-

"tinggi telah di born musuh, hari itulah karni terpisah. Dia terus ke KOta Tiilggi
. , ('

, ,
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menurutkan Gubernur dan saya pergi ke Padang Panjang.
Setelah saya antarkan anak-anak saya ke kampung (Maninjau). saya

berangkat pula kernbali menuju Kota Tinggi. Saya singgah bermalam di Situ
juh satu malam. Kernudian saya teruskan pcrjalan ruenuju Kola Tinggi hendak
rnenuruti Khathib Sulaiman. Tidak saya tunggu dia di Situjuh, Scsampai saya
di Kubang Suliki, saya dcngan dia ada di Padang Jepang. Saya kirim kurier
kepadanya memberi tahukan bahwa saya tclah ada di Kubang. Kurier itu
datang kcmbali di waktu rnalam, rnerubawa sural dari Khatib Sulaiman me
nyatakan kegembiraan hatinya, dan menyuruh saya segera ke Kota Tinggi
rnenemui Gubernur (Mr. St. Mohammad Rasyid). Paginya saya bcrangkat dari
Kubang ke Kota Tinggi dan Khathib Sulaiman berangkat dari Padang Jepang
ke Situjuh. Setelah semalarn kemudian di Kota Tinggi (17 Januari 1949) karni
rnengadakan Rapal Peringatan Kcmerdekaan. Sorenya karni hendak pergi ke
negeri-negeri sebclah bawah bersarna Mr. St. Mohammad Rasyid. Di tengah
jalan berternulah kurier , rncmbawa kabar bahwa Khathib Sulaiman telah
tcwas di Situjuh!

Sehingga setelah orang di tcmpat lain menerima kabar ini, menyangka
bahwa saya pun telah turu t tcwas di medan syuhada itu.

Ketiga kali, satu kali dcngan arnat bcrani saya dekati benar-benar front
Bukittinggi itu. Kami bermalam di Sungaijaring di rumah walinegeri di sana,
almarhum Sabaruddin SI. Mahmud. Ada kira-kira 10 orang kami berrnalam di
sana. Di antaranya Sdr. Dt. Malakewi dari Balingka. Ketika itu bulan sangat
terang, Tiba-tiba tengah kami masih ngobrol kecil-kecil perkara pcrjuangan,
maka rurnah ternpat kami berrnalam itu dipukul sekeras-kerasnya dengan
linggis. Jatuh pukulan itu berturut-turut jarak-jarak satu rnenit pada tongkak
rurnah itu. Ketika pukulan itu jatuh, rumah bergerak. Dari jauh kedengaran
anjing meraung, bulu rorna kita berdiri. Sutan Mahmud berani. Dia turun ke
bawah merneriksa kalau-kalau ada orang main-main. Ada pun rnusuh tidaklah
tersangka oleh kami. Sebab bukan demikianlah perbuatan musuh Belanda
sendiri tidaklah berani menyeberangi ngarai yang dalam itu pada rnalarn hari.
Dan tidak pula serupa di fikiran, akan ada orang ronda karnpung yang akan
berani pukul dua rnalam pergi memukul rumah walinegerinya dengan Iinggis.

Kami bersama terheran saja, dan bertanya-tanya, apa yang mernukul,
siapa yang memukul. Sesudah itu kami tcrtidur. Di antara tidur dengan
bagun, kerap kali kita rasa-rasa mendengar suara yang amat jelas.

Saudara pembaca pun kerap kali merasai mendengar suara-suara yang
jelas seperti itu di telinga kita, di an tara bangun dan tidur. Bahkan kadang
kadang ilham di dalam menyusun suatu fikiran dan mengarang, didapat pad a

I ; ,

mllnurutkan Gubernur dan saya pergi ke PadangPanjang.
, Setelah saya ant\ark~n anak-anak saya ke kampung (Maninjau), saya
beran~at pula kembali menuju Kota Tinggi. Saya singgah bermalam di Situ-
juh satu malam. Kemudian saya teruskan perjalan menuju Kota Tinggi hendak"
menuruti Khathib Sulaiman. Tidak saya tunggu dia di Situjuh. Se§ampai saya
di KubangSuliki, saya dengan dia ada di Padang Jepang. Saya kirim kurier '
kepadanya memberi tahukan bahwa saya telah ada di Kubang. Kurier itu
datang kembali di waktu malam, mernbawa surat dari Khatib Sillajman me-

0"nyatakan kegemb4aan hatinya, dan menyuruh saya segera ke Kota Tinggi
menemui G1;Jbernur (Mr. St. Mohammad Rasyid). Paginya saya b"erangkatdari _ ')
Kubang ke Kota'Tinggi dan Khathib Sulaiman b~rangkat dari Padang Jepang

,ke Situjuh. Setelah semahim kemudian di Kota Tinggi (17 Januari 1-949) kami
rriengadakan. Rapat Peringatim Kemerdekaan. So'renya kami hendak pergi ke
negeri:negeri sebelah bawah bersama Mr. St. MohamJTl~ Rasyid. Di tengah
jalan bertemulah kurier; membawa kabar bahwa Khathib Sulaiman telah

, tewas di Situjuhl ,
Sehingga setelah orang di tempat lain menerirria kabar ini, menyangka

bahwa saya pun telah turut tewas di medan syuhada itu.
Ketiga kali, satu kali dengan amat berani saya dekati benar-benar front

,Bukittinggi itu. Kami bermalam di Sungaijaring eli rumah walinegeri di s,a~a,
almlj,rhum Sabaruddiri. St. Mahmud. Ada kira-kira 10 orang kami bermalam.di
sana. Di antaranya Sdr. Dt. Malakewi dari Balingka. Ketika\itu ,bulan sangat
terang. Tib~-tiba tengah karrh-masih ngobrol keeil-keeil perkara perjuangan,
ma~a rumah tempat kami bermalam itu dipukul sekerai-kerasnya dengan
linggis. Jatuh pukulan itu berturut-turut jarak-jarak satu menit pada tongkak, r'rumah itu. Ketika pUkulan itu jatuh, rumah bergera15. Dari jauh kedengatan

, anjing"""'meraung,btilu roma kita berdirL Sutan Mahmud berani. Dia turun ke
bawah memeriksa kalau-kalau ada ,orang main-main. Ada pun musuh tidaklah
tersangka oleh kamL Sebab bukan demikianlah per6uatan rriusuh Belanda
sendiri tidaklah berani menyeberangi, ngarai yang dal~ itu pada malam hari.
Dan tidak pula: serupa di fikiran, akan ada orang ronda kampung yang akan

. berani pukul dua malam pergi memukul rumah \yalinegerinya dengan linggi~.
~i, bersama terheran saja, dan bertanya-tanya, apa yang rhemukul,

siapa yang memukul. Sesudah itukami 'tertidur. Di antara tidur, dengan ,
baguh, kerap kali kita rasa-rasa mendengar suara yang amat jelas.

Saudara pemb~ea pun kerap kali merasai meridengar _suara-suara yang
jelas seperti itu di teling~ kita, di antar~)bangun dan tidur. Bahkan kadang~
kadang ilham di dalam menyusun stiatu fikiran dan mengarang, didapat pada

r ' C
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1';I~i'l'a~1 wak tu subuh k ami bangun. Kcpadu kawun-kawan saya hcr·
k ata , "Schchuu pukul dclapan scmua kita ini mcsti bcrangkat dar i sini."

Scbe lum kami bcraugkat Sdr SI. Mahmud mchhat kalau-kalau ada jcjak
or;JlIg pada scndi ronggak rumahnya , atau JCJak pukulan pada ronggak.
Sernuanya tak ada

Kawan-kawan pukul tujuh sudah hahis herangkat Saya dcnp.m suudar a
Dt. M;tlakl'wi tct l.nnhat sedikit . Kanu berungkat I1lCnUI" Siauok. DI tClIgalJ
jalan ke uk a mclalui sawuh-suwuh dalarn ngarai. bcr tubi-tuhilah mor tir meng
huja ni k ampung Silngal Jarmg. Dan sawah y ang kanu lalui itu hanya jaruk 300
meter S;IJJ dJn .Itas ngaral Han kir a-kira pukul H. Kami hhat scrdudu Bclanda
bcrdiri til sana. Ada yang mcncmbakkan mor tirnya ke Sungai Janng dan ada
yang mcucmbakk an uutruliuruya kc saw.ih yang kanu lalur. Pelor jatuh t id.ik
berapa langkuh jauhny a dan icmpat yang k ami lalui. Tetupi kami tidak kchi
langan akul , i(;JIIl1 lulu meuyeruduk di bawah pcmat.mg sawah, schingga tidak
bisa kcna.

Kami dak i ngarai. Maka sarnpailah kami dl Sianok , Dan kauu te nuu
walincgcri. Walillcgcri pun berscmangat Jan bcr tckad tcguh "Adakan pcnc
rangan!" Kata he liau . 1>1 mulai penerangan pukul dua sore. Ram.1I rak ya t

yang datang. l.ak i-Iakt Jan percmpuun. Ber kcr umuu di rurnah sckolah.
Pukul empat sclcsai dan kami pun herangkat pula.
Se tclah selcsai pcncrangan itu bill I pun mencruskan perjalauan ke Kota

Gedang. Mclalui ngarai pula. masuk ke dalam lur.rh Jan mendaki lagi. sarnpai
di Guguk Tinggi. Paginya di adakan pcncr angan. Se habis pcnerangan. kami
teruskan pula, mclalui ngarai lap. te rus ke Kora Tuo. Di sana kami adakan
pcnerangan malum hari.

Rupanya langkah perjalanan say a segera Ji kctahui pihak rnusuh. Sehari
sepeninggal saya walincgeri Sianok di datangi parroli Jan beliau JI tanggk ap.
Setelah itu mercka lanjutkan patroli ke Guguk Tinggi. Memang, sekclika saya
akan mcninggalkan tempat ilu pukllilima pClang. Iclah kedl'llgaran telllbabn
alamat patroli oi kampung itu. Kami lekas-Iekas pergi.· besoknya lagl. schahis
memberi penerangan ma-lain, pukul lujuh pagi kami telah hcrangkal mening·
galkan KolO Tuo menuju Balingka.

Sesampai kami di uJung KOlo Tuo, semang pemllda herlari mengeJar
kami menyurllh berjalan lebih cepat, k::rcna palroli sudah maslik ke Koto

~aat uu Sava dCIl~ar suara "Scbclum pukul dclapan papi.Jckas bcranckat "."
Saya Ilv;d.'llgkan mata Suara itu tclah lekat dalam uigatan S;Jya. Saya

plclll~k.in lagi. Kcdengaran pula "Scbclum pukul delapan pagi lekas hcrang
kat'."

, ,
saat itu. Saya dengar suara: "Sebelum pukul delapan pagi, lekas berangkat!."

Saya nyalang~ah mata. Suarei itu telah lekat dalam ingatan saya. Saya
picingkan lagi. 'Kedengaran pula: "Sebelum' pukul delapan pagi lekas berang-
kat!.'" , .

, 'Pagi-pagi waktu subuh kami bangun. Kepada kawan-kawan saya ber-
kata. "Sebelum pukul delapan semua kita ini mesti berangkat daTi sini." "

u Sebelllm kami berangkatSdr. St. Mahmud melihat kalau-kalau ada jejak
orang (pada s~ndi 'tonggak rumahnya, atau jejak pukulan pada tonggak.
Semuanya tak acta. "

r 0 Kawan-kaw~~ pukul\ tUjup sudan h~bis berangkat. Saya dengan saudara.
Dt. Malakewi terlambat sedikit. Kami berangkat menuju Sianok .. Di tengah
jalal1o,ketika melalui sawah-saw'l.h dalam ngarai, bertubi-tubifah mortir, meng-
hUjani kampung Sungai, Jaring. Dan sawah yang. kami lalui itu hanya jarak ,300
meter saja daTi atas ngarai. Hariokira-kira pukul 8. Kami lihat serdadu Belanda
berdiri'di sana.' Ada yang menembakkan mortirnya ke Sungai Jaring dan ada

, , yang menembakkan 1J1itrahurnya ke sawah yang ~ami lalui. Pelor jatuh tidak
beraga langkah jauhnya daTi tempat yang ka~i lalui. Tetapi kami tidak kehi-
lapgan aka!. Kami lalu menyeruduk di bawah perna tang sawah, sehingga tidak
bisa kena. \ r

Kami daki ngarai. Maka s~mpailah kami di .Siilnok. Dan kami temui
waiinegeri. Walinegeri pun bersemangat dan bertckad teguh. "'Adakan pen~-
rangan!." Kata, beliau. Di mulai peuerangan, pukul dua sore. Ramai rakyat
yang datang. Laki-laki dan' perempuan .. Berkerumup di n.\mah sekolah.

Pukul ernpat selesai dan kami puri-be~angkat pula. ' I.,

Setelah selesai peneranga,n itu kami pun m~n,eruskan perjalanan ke 'Kota
Geda~g. ~elailli' ngarai pula, masuk ke dillam lurah dim men?aki.1agi, sampai
di Gugl\k Tinggi. Paginya di adakan penerangan. Sehabis \penerangan, kami
teruskan p~la, melalui ngarai lagi,' teru~ ke kot~ '1UO~Di sana kami adaka~

,~ . Ipenerangan malam hari., .
Rupanya langkah Rerjalanan saya segera di ketahui pihak musuh. Sehari

sepeninggal say~ walineg;riSianok di datangi'pat'roli d~n beliau di tanggkap.
Setelah itu ~er~ka lanjutkan patroli ~eGuguk Ti~ggi. Memang, seketika saya,
akan meninggalkfn tempat itu pukullima petang, tel~h kede~garan tembakan
alamat patroli .di kampung itu. Kami lekas-lekas pergi, . besoknya lagi, sehabis
memberi penerangah m<tlain; pl.lkul tujuh pCagik£ini telah ~erangkat mening- '
galkan Koto Tuo ~enuju Balingka. J 0 .' ,

~ Sesampai kami di ujung Koto Tuo -seorang pemuda berlari' mengejar
/karni menyuruh1berjalan le.bih'f;epat, 'karena patroli sudah masuk ke Koto

, I
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Tuo. Kami berjalan scccpat mungkin , sampailah kami di "batas", yaitu batu
batu besar yang di gulingkan ke jalan raya, dan jalan raya yang di runtuhkan.
Ar tinya karni sampai "kedaerah kita".: Maka terlihatlah oleh kami dari jauh,
patroli itu telah ada dalam negcri Koto Tuo.

Pengala.nan-pengalarnan seperti ini mcnambah teguh kcpercayaan saya,
bahwasanya Tuhan Allah Ta'ala rncrnpunyai beberapa "alat-alat kekuasaan
ghaib" yang selalu mernberi ingal kita. Atau selalu menutupi dan melindungi
rnata musuh. Yakni kalau ajal kita belum datang. Oleh sebab itu tidaklah ada
jalan lain lagi, menurut pcndapat dan pengalaman saya, ialah senantiasa tidak
melepaskan tali hubungan di antara kita dcngan Tuhan yang kita percayai.
Sehingga kalau ajal itu akan datang juga. kita senantiasa sudah siap. Saudara
Khathib Sulairnan yang syahid di Situjuh itu, sangatlah bertawakkalnya kepa
da Tuhan dan kuatnya melakukan ibadat , sampai kepada ajalnya.

Dan hal-hal ini pun menarnbah pengalaman saya pula, bahwasanya rasa
takut atau "pengecut", rnenyebabkan petunjuk-pctunjuk ghaib itu tidak da
tang. Seketika Belanda telah masuk ke kota Padang Panjang hari Senin
rnalam, saya masih mendengarkan radio di kedai buku Datuk Saripado. Tiba
tiba kedengaran maklumat dari auto penerangan: "Ten lara Kerajaan sudah
masuk. Lewat pukul delapan tak boleh keluar rumah lagi!."

Lebih 15 orang kami terkurung di kedai kitab itu. Kawan-kawan keta
kutan. Tetapi saya tidak kehilangan aka I. Saya kira-kira bahwa auto pene
rangan itu telah lewat dan ternpat itu, saya gengangkan pintu dan saya keluar.
Kawan-kawan menahan saya Tetapi saya tidak perduli. Dalam gelap saya me
rangkak masuk sawah keluar sawah, schingga sampai di rurnah saya, Malam
itu juga saya pindahkan anak-anak dari Guguk Malintang ke Kampung Tanah
Bato dcngan selamat.

Besoknya hari Selasa saya bersembunyi di dalam kamar. Perasaan taku t
pun datang. Ada scngaja hendak mcnyerah saja kepada nasib. Sampai dua
hari saya berbenam dalam kamar. Padahal spion telah sampai ke kampung itu.
Katanya mencari sayur.

Hari Karnis baru saya mcndapat keterapan hati dan dapat melawan ke
takutan. Saya pertaruhkan anak-anak saya, lalu saya keluar seorang diri.
Melalui sawah-sawah lagi. Saya cari di mana tentara kita, di mana pamongpra
ja kita bersernbunyi. Maka dapatlah saya menemui mcreka di Peninjauan di
kaki Gunung Merapi.

Setelah ketakutan hilang dan hati kembali bulat, saya kelilinglah negeri
ncgeri sekeliling kota Padang Panjang yang telah di duduki itu. Saya susun
kembali rakyat yang telah berserak. Saya kontakkan len lara dengan rakyat.

, ,I
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, tUb: Katni b,e.rja:ll!n.~ecepatmungkin,sampa,ilal). k~i ?i "patas", ~a~tu~batu;

batu' besar yang di glcllingkan'ke j\llan raya, dan j~ll).nraya yang d'i ~untuIlJ<an.
, , Artinya kami samp'lIi "kedaerah kita".1 Maka t.erlihatlah,oleh kami"da'ft''ja h, '.

pl!-tro!Iitu te!ah ada dalam negeri Koto Tuo. ' " ", "". \ '
• • 1 • J •••

:. I Pengala:nan.peJ;lgalaman seperti ini menambah teguh 'kepercayaan sayll, \ ','
baqwasanya Tuhan Allah Ta'ala merrlpunyai beberapa "alat-alat kekuasaan' \ '

, ghaib", ya~'&'se4iJ4'membe!i ingat kita. Atat)' selalu menutupi: darl'.we1indu~gi ,"', \.
, ..mata mils,un.Yakni ~alau ajal'kita. be)um datang, Olen sebab itu tidaklah ada, ... \

jalan lain lagi, menurut pendapat dan pengalaman saya. ialah senantiasa tidak,
melepask3~ tali hubtillgan ,di 'antara kita denga~ Tuhan yang kita percayai.
Sehingga kal.a~'ajal itu akan datang jug~, kita senantiasa sudah siap. Sa~dara

'Iqlathib Sulaimim yang syahid di Situjuh itu, sangatlah bertawakkalnya kepa- / .
: 'd~ Tu!tan dan-kuatnya melakukari ibadat, sampai k~pada'aj~lnya., "
, , ,Dan hal-hal ini pun menambah pengalaman-saya pula, bahwasanya rasa

,. tak~t atau "p~ngecut", mehyebabkan pCitunjuk-petunjuk ghaib itu tidak d'a-
,.tang . .'seK~tiki Belanda telah masuk ke kota Padang Panjang hari Senin

. ./ ,.
malam, saya masih mendengarkan radio di kedai buku Datuk Saripado. Tiba-

.' .tiba. ~ed(mgaran"maklumat dari' autd penerangan: "Tentara I<erajaan sudah
,inastik"lewa(ppk;).ll_d~lapan tak boleh keluar rumil)1higH." -

' .. Le6ih 15 orang kami- terkurung di kedai kitab itu. Kawah-kawan keta-
,-kutan. ~nitapi saya tidak kehllangan aka!. Saya kira-kira ba'lwa 'autol pene-

rarigan itu telah lewat dari t'empat itu, saya gengangkan pintu dan saya kelullr.
. .Kawan-kawan'l11.enahan saya. Tetapi saya tid~k perduli. Dalam gelap saya me-
'rangkak masuk sawah keluar sawah, sehingga sampai di rumah saya. Malam ....
:'hu juga saya pindahkan'anak-anak dari Guguk Malintallg ke Kampui'lg'Tanah
, Bato dengan selamat. ' - .

Besoknya hari Selasa saya bersembunyi di dahlm kamar. Perasaan takut
pun datang: Ada sengaja hendak menye~ah saja kepada nasib, Sampai dua
hari s,ayaberbenam dalam kamar. Padah~ spion telah sampai ke kampung itu.
Kat'anya menear,i sayur~ \ , ",' '

Had Kanus baru saya mendapat ketetapan hati d~n dapat melawan ke-
, 'taktitan; Saya pertaruhkan, anak-anak saya, lalu saya keluarseorang diri.
, Melalui sawah-sawah lagi. Saya cari' di mana tentara kita, di mana pamongpra-,
'ja 19ta bersembunyi. Maka dapatlah saya menemui,mereka di Peninjauan di
kaki Gunung Merapi. " ,

, I, Setelah keta'ktitan hilang dan hati kembali bulat, say,a kelilinglah negeri-
riegeri sekeliling' kota Padang Panjang yang telah di duduki itu. ~ayasusun

,.kerilba).i .rakyat yang telah berserak. Saya kontakkan tentara dengan rakyat.
.. / ).".' . , .
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Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad s.a.w. memberikan petunjuk
petunjuk ten tang adanya yang ghaib bernama malaikat. Dia adalah tenaga-

.4. Malaikat

"Dan tidaklah ada yang mengetahui siapa tentara-tentara Tuhan itu
melainkan Dia. "

Padahal kauipung Tchu Bcrair tcrupat saya bcrsembunyi. telah di datangi
spion berkuli-kali. Maka pada hari Jum'at pagi, yaitu 10 hari sctelah Padang
Panjang di duduki, saya suruh anak-anak saya mcmbungkus barang-barang.
Pukul cnarn pagi kami bcraugkat menuju Marunjau. Pukul dclapan pagi itu
juga kira-kira scsampai kami di Pandai Sikat. sampailah patroli rnusuh ke
karnpung Tcbu Berair , Beberupa pemuda di hunuh. Surau tempat sap scm
bunyi di gcladah. Saya di tanyakan. Alhamdullillah tidak bcrjumpa lagi.
Sebab rnalamnya (pctang Kamis malum JUIll 'at) telah darang saja kekcrasan
hati saya bahwa bcsok pagi mcsti berangkat . Pukul cnarn. Jan jangan ter larn
bat.

Banyaklah lagi hal-hal yang lain. yang akal dan ilmu pcngctahuan tidak
dapat rnernbuktikan. tctapi pengalaman tidak pula dapat meuolak dan
mcngclakkannya. Hal-hal yang sepert i ini bukanlah pengalaman saya seorang.
Saya pcrcaya dan saya banyak juga mendcngar kabar bahwasanya orang lain
pun mencrnpuh pula pcngalaman-pcngalaman scpcr ti ini. Maka lantaran itu
pula, hila mana saya baca k arangan-kar angan tasauf huam Uhaz.ali. berrarnbah
lah te tapnya kepercayaan saya ini. Kata bcliau bahwasanya hal ihwal ghaib ilu.
hanya dapat di alami kalau sekiranya kita sudi mcncmpuh riyadlah, yauu
latihan jiwa. Dahulu saya tidak pcrcaya bahwa ada orang-orang pilihan. yaitu
orang-orang Saleh dan Waliullah yang mcndcngar suara hatif, dan orangnya
tidak kelihatan.. sekarang saya telah pcrcaya. Padahal saya bukanlah scorang
yang kuat bcr-riyadlah. "Amal ibadat say a hanya hiasa sap. Saya hukan se
orang istimewa. Cuma kcyakinan saya, bahwasanya helum ajal saya pada
waktu itu. Berkali-kali saya telah berdekat dengan pintu maut, namun mau t
belum menyinggahi saya. Maka di saar-saar gcnting itu tcrasa benar oleh saya
adanya yang ghaib di keliling saya.

Siapa dia?
Saya tidak tahu:

;/

-. Padahal kampung 'Tebu Berai~ tempat saya bersembunyi,' telah di, data-ngi
spion berkali-kali. Maka pada hari Jum'at pagi, yaitu 10 hari setelah Paqang.
Panjang di duduki, saya suruh anak-anak saya membungkus barang-barang.
Pukul. enam pag! kami berangkat menuj~ Marunj~l!'. Pukul delapan pagi itu
jug,! kira·kira sesaf!lpai kamj di Pandai Sikat,. sampailah patrop musuh ke .
kampung Tebu Berair. Beberapa pemuda di bunuh. Surau tempat saya sem-
bunyi di gelaaah. Saya di tanyakan. Alhamdullillah tidak berjumpa' lagi.
Sebab malamnya (petang Kamis malam' Jum'at) telah datang sa:ja kekerasan
hati saya bahwa besok pagi mesti berangkat. Pukul enam, danjarygan t.e;lam.
bat. ' . ,

Banyaklah lagi hal-hal ya'ng lain, yang akal dan ilmu pengetahuan tidak
~dapat membuktikan, tetapi pengalaman tidak pula dapat menolak dan
mengelakkatinya. Hal-hal yang seperti ini bukanlah pengalaman saya seorang.
Saya percaya dan saya bimyak juga mendengar k:jbar bahw~sanya orang lain
pun menempuh pula pengalaman-pengalaman sepetti ini. Maka lantaran itu
pula, bilamima saya baca karangan-karangan tasauf Imam Ghazali, bertambah-
lah ,tetapnya kepefC(lyaan saya'iiJ.i. Kat.a beliau bahwasanya hal ihwal ghaib itu'

\ I ••

hanya darat di alilrni kalau sekiranya kita s\ldi menempuh riyadfaJi, yaitu
latihan jiwa. Dahulu saya tidak percaya bahwa ada orang-orang pilihan, yaitu
orang-orang Saleh dan Waliullah yang mendengar suara haUl. dan orangnya .

r' tidak kelihatan" sekaradg saya telah percaya. Padahal saya bukanlah seorang
yang kuat ber-riyadlah,. '~Amal ibadat saya hanya biasa saja. Saya bukan se-
orang istimewa. Cuma, keyakinan ~aya, bahwasanya belum ajal saya pada
waktu itu. Berkali-kali saya telah berdekat dengan pintu maut, namun maut
belum'menyinggi!hi!say~. Maka di saat-saat genting itu' terasa benar oleh s.aya
adaIJya yang ghaib di keliling saya. '

Siapa dia?
Saya tidak tahu:

(wi) /' -? ott\ :{\ .•/ /"--! -')1 "'::\//"'f~' ...J" )'~~..J~~_\.AJ''''

''Dan'tidaklah (2(1a yang mengetahui siapa. tentara-tentara lUhan itu
melainkan Dia. "

, r

, ' . 4. Malaikat,

AI-Qur'an 'dan sabda Nabi Muha~mad s.a.w. memberikan petunjuk.
petunjuk ten tang adanya yang ghaib bernama malaikat. Dia adalah tenaga.
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Maka tenaga-tcnaga besar itulah yang di jadikan alat oleh Tuhan di
dalarn mengatur pcrjalanan alam ini. Olch sebab zat malaikat itu bukanlah
benda, dan bukan pula jenis, maka bukanlah dia laki-laki dan bukan pula
perernpuan.

Dalam perkembangan kepercayaan manusia terhadap kepada yang ghaib
sejak zarnan purbakala tclah ada kepercayaan kepada dewa-dewa. Orang
Griek di zaman purbakala, demikian juga .orang Tionghoa, demikian juga orang
Mesrr mempercayai adanya dewa-dewa. Kadang-kadang kepercayaan kepada
dewa di pertalikan dcngan nama bintang-bintang. Seurnparna orang Griek
(Yunani) mempercayai bahwasanya bintang Mars adalah dewa dari peperang
an. Dewa Neptunus, Oranus dan lain-lain sebagainya. Maka ada juga yang
mcmpercayai bahwasanya malaikat itu adalah anak pcrempuan dari Tuhan.
Setelah faham "Ketauhidan" (Monotheisme) menjadi jelas di dalam agama
Islam, tegaklah kepercayaan bahwasanya persembahan dan pemujaan hanya
lah sernata-mata kepada zat Yang Maha Esa. Malaikat-malaikat bukanlah
Tuhan dan tidaklah berkuasa. Dia tidaklah dapat mengabulkan permohonan
makhluk yang mcrnohon. Dan tidakJah kita takut kepada maJaikat. Sebab dia
tidak boleh bcrbuat apa-apa, kecuali dengan izin Tuhan, Dernikian halusnya
dasar pokok kepercayaan di dalam Islam. sehingga memuja maJaikat adalah
termasuk syirk (menyekutukan) Tuhan, dan tertolaklah amalnya.

Maka tersebutlah di dalarn Al-Qur'an atau di dalam hadis yang sahih
nama-nama dan pekcrjaan malaikat itu:
I. Jibril, Malaikat pertama yang boleh dikatakan sebagai penghulu segala
malaikat, ialah Jibril.

Dia bernama juga Namus.
Ruh 'ul Amin (roh yang diberi kepercayaan).
Ruh 'ul Qudus (roh Yang Suci).
Tugasnya yang terutama ialah menerima perintah Tuhan buat rnenyam

paikan wahyu kepada Nabi-nabi dan Rasul, yang akan mereka sampaikan pula
kepada rnanusia. -

Oleh karen a roh Nabi-nabi dan Rasul-rasul itu telah mendapat latihan

"Dan mereka mengerjakan apa yang di perintahkan. ..

tenaga yang di pcrintah olch Tuhan rncngerjakan beberapa tugas yang telah
tcrtentu:

1-

tenaga yang di perirttah oleh Tuhan mengerjakan- beberapa tugas yang tel~
tertentu: .

""Dary me~eka mengerjakan apayang di perintahkan. "

Maka tJnaga-tenaga besar itulah yang di jadikan alat oleh Tuhan .di
daIam mengatur perjalanan alam i!li. Oleh se,bab zat malaikat itu bukanlah
benda, dan bukan pula jenis, maka bukanlah dia laki-laki dan bukan pula. , .'

perempuan. , .' /. \
Dalam perkembangan kepercay~an ~anusia terhadap kepada yang ghaib

sejak zaman purb~kala telah ada kepercayaan ke~ada dewa-dewa.) Orang
Griek di zaman purbakala, demikiandug~~orang Tionghoa, demikian juga. orang
Mesir meinpercayai adanya c\ewa-dewa; .Kadang-kad~ng kepercayaan kepada
dewa di p,ertalikan dengan nam~ ~in~ang-bintang. 1Seurhpama ~rang Griek
(Yunani) mempercayai bahwasanya bintang Mars adalali dewa dari peperang-
an. Dewa Neptunus, .Oranus dari'lain~l~ ~bagainya. Maka ada juga yang
mempercayai bahwasa~ya malaibt ituadalah anak perempuan dari Tuhan.
Setelah faham "Ketauhidan". (Monotheisme) menjadi jelas di dalam 'agama
Islam, tegaklah kepercayaan. bahwaSanya persembahan dan pemujaan hanya->
lah semata-mata kepada 'zat Yartg Maha Esa. Malaikat-malaikat bu~anlah.
Tuhan ~ah tidaklah berkuasa.· Dia 'tidaklah dapat mengabulkan permohonan
makWuk yang memohon. Dan tidaklah kita takut kepada malaikat. Sebab dia
tidak boleh berbuat apa-apa, kecuali dengaIi izin Tuhan. Demikian hatusnya
'dasar pokek kepercayaan di dalam Isll\m,sehingga' memuja malaikat adalah
termasuk syirk (menyekutukan}T4han, dan tertolaklah amalnya. .
, Maka tersebutlah d( daliu~' Al-Qur'an attu di dalam hadis yang sahib

nama-nama dan pekerja~n t;nalaikflt itu:
1. libril" Malaikat pertama y,imgboleh dikatakan sebagai penghulu segala
malaikat, ialah Jibril. - '.. ' .-'

Dia bernama juga Namus. . .
Ruh 'ul Am in ,(roh yang 'c\iberi ke,percayaan).
Ruh'ul Qudus (roh Yang Sl.!ci).. \

- Tugasnya yang terutarna ialah menerima perintah Tuhan buat men yam-
paikan wahyU kepada Nabi·nabidan Rasul, yang akan mereka ~ainpaikan pula
kepada mimusia. . .

Oleh karena roh Naoi-nabi dan RasuJ-rasul itu telah mendapat la,tihan

...
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cukup dan ist irncwa sehingga tclah mudah hubungannya dengan alam ghaib,
maka dapatlah mcr eka mclihat dan bcrhubungan uyata dcngan Malaikat Jibril
itu. Nabi Muhammad scndir i scketika mulai berjumpa deugan Jibnl ialah di
dalarn gua Hira di atas bukit Nur. Diu datang incrupakan dirinya scbagai
manusia , dan mcnyuruh Nab] Muhammad mc:mbaca.Oi dalarn perjalanan
lsra dan Mi'raJ Nabi. Malarkat Jibr il itulah yang mcnjadi ternannya dalam
pcrjalanan.

Pernah dia mcrupakan duinya sebagai scorang sahabat Nabi yang muda
dan pantas sikapnya. yaitu Dahiyah Al-Kalbi. Dan per nah Juga menurut
hadis Bukhari dan Muslim yang di rawikan olch said ina lJmar bin Khathab
datang ke majclis Rasulullah lalu mengemukakan pertanyaan tentang apa
arti Iman. apa aru Islam dan apa arti ihsan. Scmua sahahat Rasulullah yang
hadir dalarn majclis itu meliharnya dan tidak ada yang kenai akan dia. Sebab
dia sebagai urang yang baru datang dari tcmpat jauh, padahal tidak ada bekas
perjalanan.

Di waktu Rasulullah akan mcnghcmbuskan nafasnya yang penghahisan,
Jibril pun turut hadir di dekat beliau. Scbab Rasulullah berkata ketika dckat
nafasnya akan keluar itu: "Jibril! Jibril' Mcndekatlah kcpadakul."

Maka kitab-kitab suci dan shuhut yang di turunkan ke pada Nabi-nabi
dan Rasul, seurnpama Taurut. Zabur , huil dan Al-Quran diturunkan Tuhan
dcngan perantaraan Jibril.
., Mikail. Malaikat Mikail diperintahkan Tuhan mcngatur perjalan falak
cakrawala ini. Mengatur perjalanan matahari. bulan dan miliunan bin tang di
halaman langit. Perjalanan falak membuat adanya pergantian siang dan
malarn. Di bumi kita dapat rncngukur dcngan alat yang dinamai jam. Berla
ku peredaran itu sehari semalam sama dengan duapuluh cmpat jam. Ber apa
kah edaran siang dan malarn pada biniang-biruang lain di sekeliling matahari?
Berapa pula percdarannya dalarn lingkungan matahari-matahan lain yang
beribu-ribu banyaknya, sehingga Allah itu di sebut "Rabbul 'Alamin", Tuhan
dari sekalian 'alam? Berapakah banyaknya sekalian itu? Bukanlah manusia
berputus asa mencarinya berapa. flmu hitung, matematik, aljabar dan wijs
kunde telah di pcrgunakan untuk menghitung. Baru sedikit sekali yang kita
ketahui. Ada lingkungan bin tang lernbu. Bahasa Arabnya "Syi'ra". Jauh
tempat dan jaraknya dari sini. Yaitu 300.000 tahun perjalanan cahaya. Pada
hal perjalanan cahaya dari rnatahari ke bumi hanyalah selama 8 detik! Maka
Tuhan berfirman :

, , . \ "",

cukup dan'istimewa sehingga telah mudah hubungannya dengim alam ghaib,
maka dapatlah mereka melihat dan berhubungan nyata dengan Malaikat JibFil
itu. Nabi Muhammad seqdiri ,seketika ~ulai berjumpa' dengan' Jibril~alah di "

f ,dalamgua Hira di atas' bukit N~r. Dia datang merupakan dirinya Isebagai',. ~
manusia, dan menyuruh Nabi Muhammad· memllaca. Di dalam perjalanan
Isra dan'Mi'raj Nabi, Malaikat Jibril itulah yang menjadi temannya dalam
,perjalanan;, .

Pernah.dia m~rupakan dirinya sebagai seorang sahabat Nabi yang mudil ('
':dan paiifas'sikilJJnya, yaitu Dahiyah 'AI·Kalbi. Dan pernah juga -' ~enurut ','
, hadis Bu!cllari dan Muslim yang di rawikan oleh saidina Vmar bin Khathab-
da~~g ke majeli~, Rasulullah lalu m,e~ge"!ukakan pertanyaan tentangl apa
art! Ilnan, apa arti Islam dan apa arh lhsan, Semua sahabat ,Rasuh,lllah yang

v hae!ir' d'alam miljelis itu' J!1elihatnya d~n tidak ada yang kenaI akan di~. Sebab
dia' sebagai orang yang baru datang dari tempat jauh, padahal tidak ada b,ekas

, perjaliman. ' I

, , Di waktu Rasulullah akan menghembuska~ nafasnya yan,g pl(nghabisan", ",
Jibril pun tu'rut hadir di dekat beliau. Sebab RasuluIiah berkata k~tika de1}at'
nafasnya akan keluar itu: "Jibril'! Jibril! Mendekatlah kepadaku!.",

Maka' kitab·kitab' sud dan shuhuf yang Oi hlrunkan Repada Nabi-nabi
pan .!{asul, seu'mpama laurat;' Zabur, Injil dan AI-Qur'an diturunkan Tuhan

Id~mgan'~er7iiit.~;a~~-!i~'~it'~: ,', ".' '. '
2: Mikail. Malaikat MiKaii djperintahkan Tuhan mengatur perjalan falak
cakraWala ini. 'M:eng~tui-perjalahan mat~hari, bulan dan miliunan bin tang di', .
halamall' la~git. Perjalanan [alak medtbuat adanya pergantian:' siang' dan' '" •
mala~. Di bumi kita dapat'mengukur,dengim alat, yang dinamai jam. Berla-

, ku peredaran !tu seh.ari semalam sarna dengan ,duapuluh empat jam. Berapa-
'kah' ~daran siang dan malam pada bintang·bmtang lain di s'ekeliling matahari?

.. Berapa' pula' peredarannya dalam lingkungan matahari·m~tahari lain yang
, beribu-ribu, banyaknYa, sehingga Allah itu di sebut-"Rabbul 'Alamin", Tuhan'
,,: d~ri' sekalian ;~l1~m?Berap~kah b~I!yaknya sekalian it':l? B\}kanlah manllsia

berputus asa,mentarinya berapa. Ilmu hitung, matematik, aIjabar dan ~js.
'kunde telah di pergunakan untuk ~menghit'ung, Baru sedikit ~ek~li y~ng kita
,ket~hui. Ada lingkungan 'bintang '~embu. Bahasa Arabny~ "Syi'ra". Jauh
tempat dan jar~nya dari sini. Yaitu 300.0QO tahun perjalanan cahaya. Pada-
hal perjalanan cahaya,d.ari matahari ke bUI1)ihanyalah selama 8 detik! Maka
Tuhan berfirman :
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Maka menjaga perjalanan alam itu, sehingga segala sesuatunya berjalan
dengan beres di dalarn aturan yang tentu, yang berat turun ke bawah dan
yang ringan terapung ke atas. dan tenaga tarik menarik yang ada. sernua
dalarn lingkungan tugas Malaikat Mikail.
3. Izrail. Tcrkenal Juga dcngan nama "Malaikat Maul". Yang mcncabut
nyawa seluruh makhluk yang bernyawa di Junia ini apabila ielah datang
wakrunya.

Dia pun bekerja tidak melcbihi Jan tidak keluar daripada tugasnya.
Sehingga orang ridak usah takut mengahadupi maul. Karena rnalaikat maul
tidak akan datang kalau kita belurn "dipanggil". Walaupun di kiri kanan kita
telah bergclimpangan bangkai, kita belurn akan rnati kalau be lum dapat
giliran. Dan kulau giliran tiba. ke mana pun kita mcnyembunyikan diri. di
sana pun dia rclah menunggu. Sungguh pun demikian. bukan berarti bahwa
sanya kira di biarkan Tuhan "rnenunggu" saja dengan dernikian. bukan berar ti
bahwasanya kita dibiarkan Tuhan "rnenunggu" saja dengan tidak berusaha.
Kchidupan beragama bukanlah sernata-mata berkhayal. Di zarnan pernerin
tali Khalifah 'Umai bcrjangkit penyakit Tha'un (colera) di negeri Syarn.
Maka orang-orang yang akan masuk ke ncgeri itu dilarang beliau dan ada
sahabat , yaitu Abu 'Ubaidah yang hendak menyerah saja kepada takdir.
Maka datanglah sahabat Abdur Rahman bin Auf mernberi tahukan bahwasa
nya dia sendiri mendengar dari Rasulullah suatu aturan bahwasanya jika ber
jangkit penyakit rnenular pada suatu negeri, maka orang dalam negeri itu di
larang keluar dan orang luar dilarang masuk.fKe terangan takdir akan di
uraikan nanti).

Kita tidaklah tahu bila rnalaikat maul akan datang. Tetapi kita tidak
boleh cernas dia akan datang. Kecernasan boleh dihilangkan dengan tidak
mernbiarkan hidup kita kosong dari berat baik.
4. Israfil, Inilah malaikat yang kelak kernudian hari. pada masa kehidupan
sernacarn yang kita hadapi sekarang ini, tidak dapat kita memberinya jangka,
akan menghernbuskan serunai-sangkakala (Shur) memanggil segala arwah
supaya bangkit daripada kuburnya , Itulah yang dinamai "Yaurnul Ba'ts".
(nari kebangkitan). Maka bangunlah seluruh manusia dari alam qubur, yaitu
alam di antara mali dengan hari kiamat.

~\fi\('~:;J\"\~";';J\ ..~(':_'/'<~(1 /":-J\,~-«_., ,~>.. )!- '--J- 4J !!,,?,>?: .~ ~ Aj>, .. ,
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"Dan sesungguhnya Dia pun Tuhan dari Bintang Syi 'ra:tAn-Najm: S.53:

) "
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'. '- ' ..' '. . . . ." ~ ,:. ~, . :.

.....

" ",,,

, r'\ .. "' .' ". " .' ... ' ."
Maka menjaga perjalanan, alarit itu, sehingga·,segala sesuatl1nya berjalan

I '. .' . '.
dengan beres di dalam aturan yang ,tentu, yang betat tur.un ke 'bawah, dari'. ,.. ( l'
yang ringan terapung ke atas, dan tenaga taTik men"rrk yang. ada, semua
dalam Iingkungan tugas Malaikat Mikail. .. r',' ;: '" .,.:.-:. . '_

3. lzrail. Tcrkenal juga dengari' nama "Mahiikat ,.Mauf'-:Yang mencabut
nyawa seluruh .makhluk yang' b~rnY,nvadi dU~ia inf apabjla, tehlhdatang
waktunya. " .'. ,_,..:'j" .- " ... ••.••

. ' " \. . . . .' (

~ Dia pun bekerja tidak ,melebihi da!1 fidak keluardaripad~:tugaSiJ.ya.··,,· '.,,,
Sehingga orang tidak usah: takut mengahadapi maul. Karena in,ihlikat maut.. . __
tidak akan datang kalau kita beluril '·dipanggir". Walaupyn·.di kid. kanan kii~ ....•\ .. 01

telah pergelimpangari. bangkal, kit~ .belu~ akan mati', kalall belum dap~t'
gilira,n. Dan; Kalau giliran tiba, kemana pun kii~ menyemburlyiKan 'diri, 'di
sana pun dia telah menunggu: Simgg~h pun demikian. buk,,:n berar.ii.bahwa-
sanya k.ita qi biarkan Tuhan '.'menu,nggu"· saja dellgiul tlemiklan: buJ(an'ber'arti .
bahwasanya, kita dibhii:kan Tuhan"menun~u'~ ·.saja·den'gan'·tidak otirlls·i!ha:-....,··, ~ , :
Kehidupan beragama bukanrah ·s~mata-mata' beikh;Jya.l. D}. zaman pemetirr- "
tah Khalifah,'Umar. berjangkit penyakit Tha'un (~olera) di negeri Syam"
Maka orang-orang yang ~ka~ masu~ ~e 'rege-ri; ihUiiJ.;lrimg ... b.el!aud~Ii. ada
sahabat, yaitu Abu 'Ubaidah yang hend;Jk menyerah saja ·kepada takdir.'
Maka datanglah sahabat Abdul' ,Rahman bin 'N!f nle~beri .tahuka~ oahwasa-,
'nya dia sendiri mendengar dari Rasulullah sua~lf atiiran biJhwasanya jib bel': .

. ;', ..\ ..
jangkit penyakit menular pada sUiltu.n~~ti,·maka ..oiang dalam negeri itu di - '
larang keluar dan' orang ·Iuar' ··dii~t~ilg··'rllas'lil({f(etehniari:(akdi{ahn di- 'i --

. ~raikan nanti}. . . .' -:. '. _:. ' . '., .. " '.' .. . '.
, 'Kita tidaklah tahu bila, ~alaikat maut 'akan datang. Tetapi'Iata tidak·

boleh cemas dia akan, d~tapg. K~ce~as~.n ?ol~:h ..?i~~!~n~a~.~e~g.~~· t~dak.
m~mbiarkan hidup kita'kosong dari berat b,alk. ' .; .' ,'.':,.'.,
4" Isra[iJ. Inilah malaikat yang kelak kemudia'n hari; pada'masa kehidupan
semacam yang kita hadapi seka·ra'ng.ini, .tiClak-dapatkita'memberinya jangka, . '.
akan .menghembuskan, serunai-sangkakal~ (Shur) meinanggil, segala arwah.· .. ',

• " •• • ,~ • ~'.. ' •..••.•. f' ~ • ,:. •• . ~ •• '. • _

supaya bangkit daripada kuburnya, I~ulah.yaiJg·:dfri'ama~ "Ya'umu'l ,Ba~ts".. ,.
(hari kebangkitan). Maka bangunlah se]uruh 1TIanusiadarLalam q~Bur, yait~' .
alam di antara mati dengan hari ,kiamat. . . .. .\., .'. .

, \ /:\ . '. ' ~ -. ' . . . , .
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Kemajuan ilmu pengetahuan manusia di zarnan sekarang dengan adanya
piringan hitam dan tape-recorder, memudahkan kita mernahamkan bahwasa
nya memang tidak ada yang lepas. Semuanya tercatat ; buruk atau baik.

Bukankah alat radio; televisi, piringan hitam dan tape-recorder (pita
penangkap suara), adalah pendapat-pendapat baru, yang telah menjadi i1mu
pengetahuan populer? Bukankah bahwasanya ilmu pengetahuan itu bukanlah
ciptaan manusia tetapi didapat oleh manusia? Artinya, sebelum diketahui
oleh manusia, perkara-perkara itu sedia telah ada. Maka mudahlah kita memi
kirkan bahwasanya tidak ada yang lepas semuanya tercatat, dan tidak susah
memikirkan bahwasanya kelak pada waktu yang ditentukan, semuanya itu
akan diputar kembali di hadapan kita, sehingga kita tidak dapat memungkir
kannya.

( ~) e , /' A, / 'Pt t, r«> \! . ,/\/'v: J ~~~.»)\ .-!' ~. ~ \,e. ....... .)J/ ~ !:- ~~ ~ /'_

"Tiada suatu perkataan yang diucapkan manusia, melainkan di dekat
nya ada Raqib dan 'Arid (pengawas,siap sediamencatatnya]." (Qa!;S.50:18)

Nama Israfil itu tidak tersebut dalam AI Qur'an, tctapi diterangkan oleh
hadis-hadis .

. S. Raqib - 6. 'Atid. Inilah dua orang malaikat, yang menjaga dan meng-
awasi segala perkataan yang keluar dari mulut manusia, buruknya dicatat oleh
'Arid dan baiknya oleh Raqib. Keduanya berdiri di kiri-kanan man usia.

"Dan di hari itu Kami biarkanmereka bergelombang[bercampuraduk]
satu sama lain. Dan ditiup serunai dan mereka Kami kumpulkan semuanya."
(At-Kah]; S.18:99) lihat juga 20:102-27:87-36:51-69:13) dan lain-lain.

(~'f (wJJI) .:;.;t~~~;
"Perkataan-Nyalahyang benar, dan Dialahyang mempunyai kekuasaan

pada hari ditiupkan serunai, Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dan
Dialah Yang MahaBijaksanadan Teliti'[Al-An'am: S. 6: 73).

f\(~..;~~\\./.-! /' ->: '" ""'/ /#/','" / ./,/~//~ '"" Ae:> .A.) " ~ ~ .:J • ,\;;) .~".J- /c::.J~~~;;?/~r'~ 'f.J
..((. /'/'(\~ ~\).~

('J'f (WJ,I) .~\)f=)~~;
'''Perkataan-Nyalah yan~benar, dan Dial:h yang "!-empunyai kekuasaan

pada hari ,ditiupkan serunai, Mengetahui yang ghaib dan yang nyata: Dan
Dialah Yang Maha Bijaksana da11:Teliti.!'(AI-An 'am: S. 6 : ' (3).

t~~;J\ .-./.-t> ~/. -"~-"/ ;,// *'./ "/l/~//
.,' ~ ~ .'.Al~,' ~~ /~. A,)~:.-. _ . -.; /'c:..'-'~~~~./.J;.~.• ,.4_. :rJ

. (\" ~) .~
-. :'Dan di har.(ttu Kami b'iarkan mereka bergelombang (bercampur aduk)

satu sama lain. Dan ditiup serunai dan'mer~ka Kami kumpulkan semuanya."
(Al-Kahf; S.1~.:99) lifzat juga 20:102-27:.8]-36:51-69:}3} dan lain-lain. ,
, .' \ /

Nama Israfil itu tidak tersebut da1am Al Qur'al)., tetapi diterangkan oleh
hadis-nadis. '

- 5. Raqib - 6. 'A tid .. Inilah dua orang malaikat, yang menjaga-dan meng-
awasi segala perkataan yang kelu'ar dari mulut manusia, buruknya dicatat 'oleh
'Atid dan baiknya oleh Raqib. Keduanya berdiri di kiri-kanan manusia:

;--'

/ ~). ,J 6l * ./ A * / */1 t, ~'/, \! . '''\/\'"J ~~ ~~)\--:.> ... ~\..e• • ./ • oO}..J/oO !:- .J--"~ ./ ..
"Tiada suatu perkataan yang diucapkan manusia,.melainkan di dekat-

nya ada Raqib dan 'Atid (pengawas, siap sedia mencatatnya}." (Qat; S.50:18)

Kemajuan ilmu pengetahuan manusia di zaman sekarang dengan adanya
piringan hitam dan tape-recorder, memudahkan kita memahamkan bahwasa-
nya memang tidak ada yang lepas. Semuanya tercatat; buruk atau baik.

, BUkankah alat radio; televisi, piringan hitam dan tape-recorder ,<pita
p~~angkap suara), adalah pendapat-pendapat baru, yang telah menjadi ilmu
pengetahuan populh? Bukankah bahwas~n:ya ilmu pengetahuan itu bukanl$,r _. \
ciptaan manusia tetapi didapat oleh manusia? Artinya, sebelum diketahui
oleh manusia, perkara-perkara itu sedia telah ada. Maka mudahlah kita memi-

, kirkan bahwasanya tidak ada yang lepas .seinuanya tercatat, dan tidak susah
'memikirkan bahwasanya kelak pada waktu yang ditentukan, semuanya itu
akan diputar kembali di hadapan kita, sehingga kita tidak dapat rn:emungkir-

'./- .
, kannya. \
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Jelaskan lagi:

/\~\(\'i!/)o(' '~<//~-1~'\ :'/ ~/..~/, / W\-"/ /
Co. ~~~~~~J..Jt?~.C/"-'_"~ ~J

(
• I /.'?L;~.?~f.., /,/-1/ / .J.'''~/.( ~_{~?~,;:::''',,\ (W_-"II) • u-,"""~ ) ~ --' l;..L..I.) ~ _,> ....,y )'»\

"Dan Dia-lah yang Maha menguasai hamba-hambanya dan dikirimnya
pula kepada kamu penjaga-penjaga. Sehingga apabila telah datang kepadamu
maw, menyusullah kepadanya suruhan-suruhan Kami Dan mereka tidak
melalaikan kewajibannya." (A/-An 'am; S. 6:61).

Maka adalah para-penafsir dan ulama yang menyatakan pendapat bah
wasanya malaikat Raqib-lAtid. atau "Kirarnan Katibin" atau "Hafazah" itu
adalah berlain-lain, Dan ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu

"Dan sesungguhnya bagi kamu ada yang menjaga, Yaitu malaikat
malaikat yang mulia lag; menu lis. Mereka mengetahui apa yang kamu kerja
kan. .. [Al-infithar, S.82: /0·/2).

7. Munkar - 8. Nakir. Di dalam hadis-hadis tersebut. bahwa setelah mayit
diniasukkan ke dalarn kuburan, dan selesai ditimbuni. dan orang yang mengu
burkan telah kembali kcrumahnya rnasing-rnasing, maka datanglah dua orang
malaikat. Munkar dan Nakir namanya. Kcduanya mulailah menanyakan orang
itu, tentang amal perhuatunnya sclama hidupnya. Buruk atau baiknya:
Kepada siapa engkau bertuhan? Siapa Nabi engkau? Dan lain-lain pcrtanyaan.
Manusia tidak dapat rnenyusun kata bohong buat melepaskan diri pada waktu
itu. Bagairnana akan dapat bohong? Pada hal sclama hidup di dunia, hanya
lidah yang dapat berdusta rnemungkiri kata hati sanubari. Scdang dalam
"Alam Qubur" itu bukan lidah lagi yang menjawab, tctapi jiwa ascii. Dalam
alarn di luar alam kita ini tidak dapat lagi bohong.

Qur'an dan hadis Nahi Muhammad s.a.w. mcnunjukkan bcbcrapa ling
kat pencatatan amal usaha manusia. Tingkat pcrtarna ialah Raqib Jan' Atid
scbagai yang tersebut tadi. Sesudah itu disebut pula "Kiraman Katibin", yaitu
malaikat mulia yang scnantiasa menuliskan. Mercka mengetahui scgala apa
yang kita kerjakan:

. /.J1;'~1'.: -{!C:-:'. /." -~, ~ --:-",. :..~k:/\'~~ (
U U~~ ~.~ ~J

(,~ - ,. ~~.Jl\ )

".

7. Munkar - 8. Nakir. Di dall\ill hadis-hadis tersebut, bahwa setelah mayit
dimasukkan l<e dalam kubur!ln, 4an selesai ditimbuni, dan orang yang mengu-
burkan telah kembali kerumahnya masing-masing, maka datanglah dua orang
malaikat, Munkar dan Nakir namanya. Keduanya.mulailah menanyakan orang

. itu, ten tang amal perbuatannya selama 'hidupnya. Buruk atau baiknya:
Kepada siapa engkau bertuhan? Siapa Nabi engkau? Dan lain-lain pertanyaan:
Manusia tidak dapat menyus~n kata bohong buat melepaskan diri pada waktu ..
itu. Bagaimana akan dapat bohong? Pada hal selama hidup di dupia, hanya
lidah yang dapat berdusta, memungkiri .kata hati simubari. Sectang d:ilam

_"Alam Qubur" itu bukan lidah lagi y'imgmenjawab,· tetapi jiwa aseli; palam-
alam di luar alam kita ini tidak dapat lagi bohong.

Qur'an dan hadis Na:bi Muhammad s.a.w. menunjukkan .beberapa ting-
t ..,\

kaf pencatatan amal usaha manusia. Tingkat pertama iaJah. Raqib dan' Atid
\ sebagai yang tersebut tadi. Sesudah itu qisebut pula "lGramanKa1!birr", yaitu

malaiJ(at mulia yang/.senantil}sa mep.uliskan: Mereka mengetahui segala apa
, yang kita kerj~kan: ~

. -<J1';;~'.: <'!{ ~(.-<" ..~,~ <"\ ..~~<::--t.C~(
(,). ~ ~ ~.~ )'~)J.

(,~ - ,. /~Jl\ )

. "Dan sesungguh(!ya bagi kamu ada yang menjaga, ydittt malaik~t-
malaikat yang mulia lagi menu lis. Mereka menKetahui apa yang, ka]rlU kerja~,

. kan. "(Al-infithar, S.82: 10-12).

lelaskan lagi:'

/\Z.\(',~--:')r::t.' V"<./!<:-i--::~\ .~~/ ~/..~/'", ~('/./
"',' ,),,~~~~A-'~~.-;/~~~. ~~

(
-Ii ,.• )' </( ...(j<f ~~ ./~ /.~~./;:-'~f~r~~.,
"\' ,Wy' .6Y~)~J· '..)0.iuy,/~.

"Dan Dia-lah yang Maha menguasai hamba-hambanya dan dikirimnya
pula kepada kamu penjaga-penjaga. Sehingga apabila telah data'!g kepadamu '
maut, menyusullah kepadanya suruhan-suruhan .Kam~ Dan merf!.ka tiaak ,,'
melalaikan kemjibannya."{1l-An'am;S. ,6:61). ( ,'-: , " ,.~ ~' ~ . :'

I . . • ' .~. .~'. :. "

. Maka adalah para-penajsir dan ulama yang menyatakan 'p~ridapa:t.bah- ..
wasanya malaikat Raqib-' Atid, .atau "Kiraman Katibi~" ata\l'.'Haf:aiah~·' ifu'
adalah berlain-lain. Dan ada yang mengatakan bahwasa~1Ya',rfteieka~'it~ ,
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banyak. Jadi tidaklah ada arnal dan usaha kita yang lcpas daripada pcnilikan
(Hafazah artinya yang mernelihara atau rncnyirnpan segala catatan itu),

Seorang pernuka, ahli fikir atau pernimpin rakyat tidaklah lepas gerak
gcriknya daripara mala manusia. Sejarah hidupnya, baik dan buruknya sernua
tercatat dalam kenangan orang. Jasanya tertulis dan kesalahannya tak dapal
disemhunyikan. Sedangkan catatan manusia lagi begitu. Kononlah catatan
malaikat Kcimanan kepada ini melatih jiwa kita supaya jangan munafik.
Meskipun sedang duduk seorang dir i, jauh uari mala manusia. kita mcrasa
selalu ada orang yang mcncatat. melihat dan mcrnpcrhatikan perbuatan kita,
schingga kita rnalu kcpada diri kita sendiri.
9. Malaikat Malik (Zabaniyah ). Yaitu malaikat yang menjadi pcnghulu
neraka. Ternpat manusia menerima ganjaran yang bengis dan kejam alas dosa
yang diperbuatnya selarna hidupnya.
10. Malaikat Ridwan. Yaitu malaikat yang rncnjadi penghulu syurga. tern
pal manusia menerirna ganjaran dan pahala daripada pcrbuatan baik dan amal
saleh yang dikcrjakan selarna hidupnya di dunia.

Urusan rnalaikat ._ sebagai kita je laskan di atas ladi -. adalah perkara
ghaib, Sebab itu, maka "Ilrnu pengetahuan" yang mcminta kcpastian keben
daan tidaklah dapat mcmbuktikan mana barangnya. Dan mana orangnya.
Dia adalah sebangsa "Jauhar" yang tidak disinggung Ardl. Tidak suatu benda
yang disinggung bentuk, sehingga merninta kepada ruang dan waktu. Maka
latihan jiwa itt! serta pengalaman-pengalamannya sewaktu-waktu dapat mera
sai adanya malaikat di kiri kanannya.

Dan kalau kita ingat lagi bahwa banyak benda yang dipastikan adanya
dengan ilmu pengetahuan, seurnparna eather, atau listrik , padahal bcndanya
tidak dapat dibuktikan adanya. dan hanya dipercayai saja mclihat kepada
bekasnya, dapatlah IOta mengerti bagaimana mudahnya mernaharnkan adanya
kepercayaan kepada malaikat. Dalam arena ilmu pcngetahuan. pun ada rupa
nya perkara yang lcbih dahulu harus di "percayai" adanya, baru penyclidikan
dapat dimulai.

Bagi oran~ yang pcrcaya akan Adanya Tuhan sebagai pelindungnya, ada
dijanjikan bahwa kepadanya akan turun rnalaikat:

)'~, ~;1~'J~(:::\'''\..i:,:,~{i \d'\-!\I§:~j,t\___~- ~~ r-' .J:.>' 0;./ J-

~~):- ~~:~~~:~/J\i2~\"/,,'t"/. ~~~<ty/.~~{~_, ~ ~ / .• '.J~'.J 1)7 ~~...-

.) ~,

I

l,Janyak. IJaftt' t[daklah ildaamal dah usa1;lakita yang lepas 'daripada penilikan,
I (Hafazah artinya'-- yimg memelihara atau, menyimpan' se,gala eatatan itu) .
.~ . .' Seorang' pe~uka, 'ahli rikir atau pemimpiq. rakyat tidaklah lepas gerak

, .' geriknya. ,daripara, mata 'manusta.Sejarah hidupnxa, baik dan buruknya semua
tereatat dala~ kenangan orang: Jasanya tertulis dan kesalahannya tak dapat
djsernb\lnyikan.' ~.dangkan 'eatatan ma,n~sia J la~ begitu. Kononlah dtatan

I . malaikat .. Keimanap, kepada 'lni' melatih jiwa' kita supaya' jangan ~unafik .
.' Meskipun sedang duduk 'seofang ,diri",ja~jl a'ad ma,ta manUS!a, .kita merasa

selalu ,ada O"tangyang meneatat, melihat- dan..meJ1lperhatikan perbuatan kita,
~, seh!rgga kita malu kepada diri kita sendiri. "

.' ... . "~'. . .' ..
9. Malal1cat Malik'IZabtiniyahj. Yait:u. imilqikat yang menjadi penghulu I .

neraka., Tempal' manusi.a:menerima .ganjatan yang bengis dan kejam 'atas dosa
'" . ,.'., I \.

yang diperbuatnya 'selama hidupnya.··

lO, itai.a;kat Ridw~~:'Yait~ m~la~kat' lang nienjadi penghulu syurga" tern-
'p~t mimusiar;i1enerima ganjaran.qan pahala daripada perbuatan baik dan amal
silleh yang dikerjaklinl,selamJl:iuMphy~: df dUl1ia. \ "

'•. ;'" ( '\JwSa:n :i11il'lajkat"::';;'sebagai ki~a jelaskan di atas tadi -, aoalah perkara
.' ·,,--gllarb;'S!l:.ba&:ilU:'~'aka "ilmu pengetahuan" yang memin'ta kepastian keben-
.::'"-':l~an"t!daklah' dapat membuktikan ma~a bafangnya, Dan mana orartgnya .

. 'Dia adalab· sebangsa "Jauhar" yang tid(lk. disinggung Ardl. Tidak suatu benda
yang. d~smggti~g bentuk, .~~h!ngga n:el11~ta kepada ruang dan y(aktu: Maka

" latihan .jiwa it~· s.~t;tapengalaman-pengalamannya sewaktu-waktu ~apat mer!!-
; -'.. .sai'ada:ny~ mala'i'kat di kiri kamannya.
'" ,...."., Dan kalau kita iggat lagfbah"Ya:'ba'!y;!k, benda yang dipastikan adanya

,. ..dengan ilmu pengetahuah,' seumpama·eather, at au listrik, padahal bendanya
.. Hda~<dapat dibukti_kan adanya, .dan himya dipereayai saja me!ihat kepada

bekasnya, ,dapatlah kita'mimgerti bagaimana mudahnya memahamka~ adanya
/. ~epereayaan 'kepada malaikat. Dalant' arena ilmu pengetahuan; pun ada rupa-

'\' nya perkara yang lebih dahulu harus di "pereayai" adanya, baru penyelidikan
dapat diniulai. .., ,

.' : Bagi oran&,yani,percaya a}(an J\danya Tuhan sebagai pelindungnya, ada
dijanjikan bahwa'kepadariya akan turun malaikat:

I •

jl..:L.?li\'~;j:2J~Q5\'~\i:'j,~{i\~/rt\i:"j\t\ .,;;- ~- -:..;- ~ ,r-' .'.)~ 0!-/ J,-
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Ayat ini menjclaskan bagairnana kuat Jan rcguhnya prihadi sese.nang
yang hidup dcngan kcpercayaan ke pada Tuhan. Satu kali dia akan berhadapan
dengan bahaya yang menakutkan. Di kali yang lain dia akan berjumpa pende
ritaan yang menycdihkan. Te tapi sikapnya yang teguh. yang rstiqamah me
nyebabkan perjalan hidupnya yang mcncmpuh serba kcsulitan ItU senautiasa
di darnpingi oleh malaikat. Malaikat akan turun sengaja huat mcnurnbah tcguh
jiwanya. Maka tirnhullah kcberaniannya rnenghadapi hidup. Ayat ini mcm
hukakan kcrnungkinan hagi scrnua rnanusia, sehingga nyatalah bahwa malai
kat bukan scngaja turun kepada Nabi-nabi saja. Kepada segala orang dia dapa t
datang. Scgala orang dapat dibantunya. Segala orang dapat dikawalnya. Dan
kcpada segala orang tcrbukalah pintu bcrbuat baik.

Pejuang-pejuang menegakkan keadilan. Ularna-ularna hesar di zaman
dahulu. yang berani 1Il~lgangkat muka dan mcnegor bertcrus terang, bcr
hadap-hadapan dengan raja yang zalim, tidak rnerasa takut akan mali. tidak
merasa takut akan dipcnggal Ichernya: adalah lantaran rnalaikat rncnjadi
pengawalnya,

Hal yang de mikian hukanlah terjadi di zaman dahulu saja. Di zarnan
mana juga pun. rnanusia yang tcguh irnan dan kepercayaan. yang tidak ada
ternpatnya berlindung rnelainkan Allah. adalah dikawal malaikat. Sebaliknya,
orang yang tidak ada pegangan hidup. setan-iblislah yang meujadi pengawal
nya. setan-setan yang menjadi pengawalnya. yang membisikkan kepada teli
nga dan batinnya, pcrkara-perkara yang akan menirnbulkan ketakutan, Dibe
rikannya petunjuk di luar dari kebenaran. Maka bilarnana suatu soal telah di
mulai dengan tiada benar jumlah akhirnya pun ten tulah di luar kebenaran
juga. Sebab itu benarlah fatwa setengah Iilosof, bahwasanya j'eng bathil, yang
salah, tiduklah ada hakikatnya.

Maka kepercayaan kepada yang ghaib, kepada adanya nyawa manusia,
adanya jin, atuu sctan dan iblis, terutarna lagi percaya akan adanya rnalaikat ,
adalah mcnjadi salah salU sendi keper cayaan yang enam di dalam Islam.
Kita pcrcaya akan adanya. sebagai dasar dari pandangan hidup orang prinutif
yang bernarna animismc. Percaya pula akan adanya kekuatan-kekuatan ghaib
yang ada pada seluruh alam ini. sebagai dasar daripada kepcrcayaan primitif

"Dan scsungguhnya orang -orang yallg telah berkata, "Tuhan kami ada
lah Allah ". kemudian itu mcrcka tetap puda pent/irian 1111. niscava akan
turunlah kcpada mcrcka malaikat, supaya mereka jangan mcrasa taku: dan
merasa dukacita. Dan bcriluh mercka kabar gembira, dengan syurga, yang bagi
kamu tclah dijanjikan. " (Fu shilat, S.41. 3(}).

'\ '
~ /

"Dan. sesU1;zgguhnyaorang -orang yang telilh berkata, "Tuhan kami ada-
lah Allah,': kemudian itu mereka tetap pada pendirian itu, riiscaya akan

; turunlah kepada' merek{l malaikat, supaya rnereka jangan merasa takut dan ~
merasa dukacita. Dan berilah mereka kabar gembira, dengan syurga, yllng bagi '
kamu telah dijanjikaYJ." (Fushilat; S.41 :30). I )

, 'Ayat ini me~jelaskan bagaimana kuat ,dan teguhnya pribadi seseorang
yang hidup dengan kepercayaan kepada TUh~n. Satu kali dia aka~ be'rhadapan

, dengan bahaya yang menakutkan. Di kali yang lain dia akan berjumpa pe~de-
ritaan yang menyedihkan. Tetapi sikapnya yang te-guh, yang istiqamah me-
nyebabkanpeIjalan hi?upnya yang menempuh serba kesulitan itu ~enantiasa
di dampingi oleh malaikat. Malaikat akan turun sengaja buat menambah'teguh
jiwanya. Maka' timbullah keberaniannya mengha'dapi hidup. Ayat ini mem-
b'likakan keinungkinan' bagi semua manusia, sehingga nyatalah bahwa malai-..' l \, \
~lH',bukan sengaja turun kepada Nabi-nabi saja. Kepada segala orang dia dapat

, datang. Segala orang dapat dipantunya. S(lgala orang dapat dikawalnya. Dan
k'epada sega1aorang terbukalah pinfu berbuat baik. I

Pejuang-pejuang menegakkan keadilan. Ulama-ulama besar di zaman '
dahulu, yang berani' m~gangkat muka dan menegor berterus terang, ber-

o' hadap-~adapan dengan raja yang zalim, tidak mer~sa ,takut ak~ln mati, tidak
. merasa takut akan dipenggal -lehe.rnya: adalah lalntatan malaikat menjadi ....• _

\ "pengawalnya.. ~

Hal yang demikian bukanlah teIjadi di zaman dahulu saja. Di zaman
mafia juga purl, manusia yang teguh iman dan kepercayaa~, yang tidak ada
tempatnya berlin dung melainkan Allah, adalah dikawal malaikat. Sebaliknya,
\ , • ~ . \ 'I

orang yang tidak ada pegangan 'hidup, setan-iblislah yang menjadi pe{lgawal-
nyi, setan-setan yang menjadi pengawalnya, yang mem6isikkan kepadai~eli-
nga dan batinnya, pe'rkar~-perkara yang akan menimbvlkan ketakutan. Dibe-
rikannya petunjuk di luar dari kebenaran. Maka biIamill1a suatu soal telah di-
~ulai dengan tiada, benar jumlah al.<hirnya pun ten tulah. <Ii luar kebenaran (
iuga. Sebab itu benarlah fatwa setengah filosof,bahwasanyayang bathil, yang
salt/h, tidaklah ~da hakikatnyiI. \ .

Maka kepercayaan kepada yang.ghaib, l<epada.adanya nyawa manusia,
adanya jin; atau setan. dan'iblfs, terutaI!la.lagi percayaakan adanya malaikat,
adalah menja9i salah satu ~endi, keperc~ya~n yang ena~ di d~lam ~sla,~'

. Kita percaya akan adanya, sebagal dasar dan pandangan hldup orang pnmltIf
yang bernama animisme. Percaya pula akan adanya kekuata~-:Kekuatan ghaib
yang ada pada seluruh alam ini, se~agaidasar daripada kepercayaan primitif

~, .
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yang bernama dinamisme. Tetapi ke pcrcayaan Tauhid yang telah meliputi
akan seluruh kesatuan alam dibawah kesatuan kekuasaan llahi, rnenyebabkan
kepercayaan kepada yang ghaib itu, menjadi terlctak dengan sebaik-baiknya.
Kita percaya ada jin dan hantu. Tetapi kita tidak takut kepada jin dan harVlI.
Kita tidak memuja jin dan hantu. Kita percaya kepada adanya setan dan iblis.
Tetapi kita tidak takut kepada setan dan iblis. Kejadian kita lebih tinggi dari
pada api, dan kita terjadi daripada tanah, namun yang terjadi dari tanah
hanyalah tubuh kita. Ada pun roh kita, lebih tinggi kejadiannya daripada api
dan tanah. Malaikat sebagai lambang daripada nur yang suci. lagi disuruh
sujud ke kaki nenek moyang manusia, yaitu Adam.

Bagaimana pun sucinya malaikat, kita sekali-kali tidak menyembah dia.
Maka habis sirnalah segala pujaan. Kecuali kepada Allah.

Apabila kepercayaan kepada Tuhan Allah tclah bulat , rnengapa lagi kita
akan takut kepada malaikat? Padahal dia hanya sebagai ten tara Tuhan, yang
disuruh datang mengawal kita? Mana yang tinggi martabatnya orang yang di
kawal dengan mengawal?

OIeh sebab itu maka orang yang datang membawa kembang dan merna
sang Iilin ke kuburan yang dikatakannya kramat dan melepaskan binatang
ternak untuk menjadi hadiah kepada yang berkubur di sana padahal yang
memungutnya ialah juru kunci kubur itu; dan orang yang menghantarkan
sajian ke bawah Iindungan sebatang pohon beringin besar, dan orang yang
menyeru memohonkan pertolongan kcpada setan untuk membinasakan orang
lain (sihir), bahkan orang yang menyeru Jibril dan Mikail supaya datang me
nolongnya, padahal mereka tidak ada kekuasaan apa-apa kalau belum men
dapat izin Tuhan adalah semuanya itu orang yang masih belum sernpurna
kepercayaan Tauhidnya. Adalah dia orang yang belurn tahu bagaimana kebe
saran kekuatan yang ada dalam jiwanya sendiri, bilamana dia berhubungan
langsung dengan Tuhan. Sebagaimana tersebut di dalam satu hadis: "Taqwa
lah kamu kepada Allah, supaya karnu menjadi keluarga Allah. Sehingga jika
kamu katakan kepada sesuatu: "adalah", maka "adalah dia".

Al-hasil, maka kepercayaan kepada segala yang ghaib, bukanlah buat
menimbulkan segala waswas dan takhayul, tetapi memperkokoh kepercayaan
kita, hanya kepada satu Tuhan: "Allah."

Tidak satu pun yang bergerak dalam alam ini, kalau Allah tidak rneng
hendaki, Sernuanya dengan izin Tuhan.

".

I
.'/

yang bernama dinalT!-~si:ne.Tetapi kepercayaan Tauhid yang telah meliputi
. akan seluruh, 'kesatuan alllm, dibawah kesatuan kekuasaan Ilahi, menyebabkan
kepercayaan kepada yang ghaib itu, menjadi terletak dengan sebaik-baiknya.
Kita percaya ada jin dan J1antu: Tetapi' kita tidak takut kepada jin dan hal\tu~,

") Kita tidak memuji jii\ dan hantu. Kita percaya kepada adanya setan dan iblis~
/ Tet~pi kit~ tidak 'takutkepada setan ,dan iblis: Kejadian kita lebih tinggi dari-

pada apiidaq" kita terj~di daripada tanan, namun yangterjadi dari tanah
hanyalah tubiih kita. Ada pun rohkita, lebih, tinggi kejadiannya daripada api
dan tanah. Mafaikat sebagai lambang daripada. nuryang suci, lagi disuruh
sujud ke kakirienek mo:yang manusia; yaitu Adam.

, Bagaimana pun sucihya malaikat, kita s~kali-kali tidak menyembah dia.
Maka habis simalahsegaJa pujaan. Kecuali kepada Allah. , ,

Apabila kepeicayaan kepadaTuhan Allah telah bulat, mengapillagi kita. . . , '

akan takut kepada malaikat? Padahal dia hailya sebagai ten tara Tuhan, yang
. disuruh datang mengawal kita?Mana yang' tinggi martabatny~ orang yang di-
kawal dengan mengawal? "

. Oleh sebab,~tu m~}a orang yang datang membawa kembang dan merna-
sang lilin ke)~uburan yang dikatakannya:kramat dan melepaskan binatang
ternak untuk menjadi hadiah kepada 'yang :berkubur di sana padahal yang
memungutnya ialah jurukunci ki,lbur itu; dan orang yang mengharitarkan ,

, sajlail ke baw-an :liridungan sebatang pohon beringin besar, dan orang yangJ
menyeru mem'6honkan pertolongan keI5ada setan untuk membinasakan orang
lain (sihir),bahkan Ofat;lgyang menyeru' Jibril dan Mikail su~~ya datang me-
nolongnya,.. padahil,mei:ekatidak 'ada 1,<ekuasaan'apa-apa kalau belum men-
dapat izin Tuhan adahlhsernuanya itu' orang' yang,;nasih belu}11se~purna
kepercayaan Tauhidnya. Adalahdia o'rang yang behim tahu bagaimana kebe-
sar~n kekuatari yang ada dalam jiwa~ya serliiiri, bilamana dia berhubungan
langsuIlg dengan Tuba,n. Sebagaimana·ters-ebut di dalam satu hadis: "Taqwa-

- lah kamu kepada'Allar~ supaya kamu menjadi keluarga Allah. SeIyngga jika
_,' , . I ,

kamu kiltakan kepada sesuatu: ."adalah", maka "adalah) dia".
AI·hasil, maka\Jepercayaan kepada segala yang ghaib, bukanlah buat

menimbulkan segala waswas dan takhayul, tetapi memperkokoh kepercayaan
kita, hanyakepadasatu:Tuhait: ','Allah." I ' , .

Tidak saW pun\'arrgberg~nik dalam alam ini, kalau Allah tidak meng-
hendaki. Se'muartyir deh~n.izin Tuhan. r

, '-.... " - '. ~, :' ;' ~ , : I," ,
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Kitab mernpunyai dua arti.
I. Perin tah.
, Tulisan di atas kcrtas dan biasanya dijadikan buku.
Maka bagi kitab suci, arti yang pcrtamalah yang dipakai.

Untuk kebahagiaan rnanusia dan guna menuntun akalnya yang tclah
tumbuh itu, datanglah wahyu dar ipada Tuhan , dibawa uleh malaikat, disam
paikan ke pada manusia-manusia yang tclah tcrpilih, yaitu Nabi-nabi dan
Rasul-rasul guna disampaikannya k epada manusia.

Kepercayaan akan turunnya kitab atau perintah ini adalah menjadi satu
di antara enam dasar kepercayaan scoranu Muslim.

[)j pcrmulaan surat-kedua [Al-Baqar an l ,;inyatakan syarat-syarat yang
menyebabkan orang menjadi Mut taqin, atau taqwa . yang harus menjadi sifat
jiwa dari seorang Muslim:

1. Arti Kitab

PERCAYA KEPADA KITAB-KITAB

BAH V

I

(

. ,

\ ,

BABY

, PERCAYAKEPADA KITAB-KI'FAB

I
1. Arti Kitab

)

Kitab mempunyai dua arti. " ",~.
1. Perintah. '\~,,,,F,/'\,:
2. Tulisan di atas kertas dan biasanya dijadikan buku, " "I

Maka'bagi kitab sud, arti yang pertamalah yang dipakai. '\", '
Untuk kebahagiaan manusia dan guna menuntun akal~ya y;ng telah

Itumbuh itU; datanglah wahyu daripada Tuhan, dibawa ol~h malaikat, disam-,
.paikan kepada manusia-manusia yang telah terpilih, yaitu Nabi-nabi dan

, Rasul-ra~ul gun~ disa!ypaikannya kepada manusia. :' ,
Kepercayaan 'akan turunnya kitab atau perintah ini adalah menjadi satu

di antara el1Slmdasar kepercayaim seorang Muslim.,
Di permulaan surat-kedua (AI-Baqarah) dinyatakan syarat-syarat yang

menyebabkan' orang menjadi Muttaqin, atau t~qwa, yang ha~s menjadi sif~t
jiwa daTise,orang Muslim:

j/~~ 4~ /" 1,/ /~4r -?~ "h.-~,/od~' ~\ <'It'. __(', • foo">:'.J~' •• " iS~U~ ~)~ ~~
~-'_ ~;it' - ././ ./ _/ ••• 1:.) ../ ./.

( , ,

./ ":fr./ ~,,-!. :{·{\(,:·~/r~_'/~!14j\<,·~',,~./.....:.~\\,
~~~.~4.!'!.r~"')..J\,.("4~~(.)~-';;-_ >"
-",/ .. "~.,,?, ./ ~\ /I~'~ ',~, j "::',t;;/6.::\,' /j .-{,r:i/.,,? /)

, •• ~,.} ~... \.l '" • h... ", "j u: •• l~~
~J;.~ ~ y /. ~ ~ ~I •• J; '..f: /~J..

(!-, WI) (
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Se telah wahyu itu diterirna oleh Nabi-nabi dan Rasul tadi, rnaka di
kumpulkanlah menjadi suhuf, yaitu semacarn br osur-brosur keci!' Beberapa
Nabi dan Rasul mcmpunyai suhuf itu. Yaitu Nabi Adam. Nab. Syist, Nabi
Ibrahim dan Nabi Musa.

Se telah itu tcrkumpullah beberapa kurnpulan besar, yang dinamai AI
Kitab , yang bentuknya lebih besar daripada suhuf itu. Kitab itu empat:

Kitab.

Suhuf dan Kitab
Wahyu itu terbagi dua kumpulan:

I. Suhuf 2.

Dan dijelaskan lagi lcbih ter per inci pada sural Ali 'Irnran (S. kc-3) ayat
2.3. dan 4 ;

:J-~~~\i~'jy,j,~~~~(U~_'~?'
;/ ./ -,// ~-: ~ /.~~","//.. 'JJ~\/(0;'1'/ ~///~/('I\~"'//
l-~l -a' \~)\ ~ - J'J'"A."...u~u.\I~~ ~' ~ ~ '.J '.) cr J./ _ - _," .7

;\</(~ !\_(:\·./-:'K("i\~\"<\:(.~\\ /'~'-l/ I~,I
'-:' J.s, /~ ~~~ ~~0:}\ u~""'~v-__!)...J~~~

" , /,. ," ./.;, /_,~/~;~ ~
( ~ ...' C)_YJ') '4~~ ):r.,;f~'.JJ.:~

"Allah; Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yang Hidup, Yang Berdiri sen
diri. Yang telah menurunkan kepada engkau akan Kitab dengan kebenaran;
Menyetujui (kita-kitab] yang ado di hadapannya, dan telah diturunkan-Nya
At- Taurat dan Al-lniil; Lebih dahulu. Dan diturunkan-Nya Pemisah.

Oleh sebab itu sebagai seorang Muslim. belumlah cukup kalau dia hanya
pcrcaya kepada yang dilurunkan ke pada Nabi Muhammad s.a.w. Melainkan
percaya pula ke pada kita-kitab, atau wahyu suci yang diturunkan sebelum
Muhammad.

"AlifLam Mim, Tuhanlah yang tahu artinya. Kitab-kitab itu, tiada
kcraguan ui dalamnva, pcmimpin untuk orang-orang yang memclihara dirinya
dari keiahatan. Orang-orting yang bcriman [percaya] kepada yang ghaib don
mendirikan svmbahvang dan menafkahkan scbahagian dari rezeki yang Kami
bcrikan kepada mercka. Dan orang-orang yang bcriman kepada wahyu yang
diturunkan kepada orang-orang scbelum engkau dan mcreka yakin kepada
kedatangan hari akhirat. " (A l-Baqarah; S. 2: 2 - 4).

\
, (

"'Alif f'am Mim, TuhanlaH yang tahu artinya, Kitab-kitab itu, tiada
kcrtiguan eli dalamnya, pemimpinrun(uk orang-orang yang memelihara dirinya _
dari k.ejaha,tan. Orang-oran$ yang b'eriman (percayaj kepada yang ghaib dan
mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian dari rez,ekiyang Kami
berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beNman kepada wahyu yang

'ditunmkan k.epada orang-orang sebelum engkau dan mereka yakin kepada
kedatangan hari akhirat.''' (Al-Baqarah; S. 2: 2 -'4).

Dan dijelaskal1 lagi Lebih terperinci pada Surat Ali 'Imran (S. ke-3) ayat
2,3, dan 4 ;' f I

',.'" ~\>~';;~\.:¥'jY.~E!~~~(0~~.i;I?\
)~j\..~ , ~~l"~." i~~~\/~,~t(~~/ ~~ <'~/d.\i~'/~
',""\', .. ~~.~~}.J :JY o-~/ __ ~,., ~

'-" ;' \<./ (~ .~\ _ (~. \~~.~ -(~.1\'f\l>'::-I~'-{t\ /f~'-1/ t'~,l~ "
.' ~.).s;.. /~ ~~~ ~ ,o;}\ ""~(.)"'V-~Y~~~,., .

- - . , , . ./'~;;I;' //~ /~;" ./
'( ~-, cijJI). ~\:;j~trif~~ ~.p,

''Allah; Tidak ada Tuhan melainkan Di{l~Yang Hidup, Yang Berdirisen- ,
diri. Yang telah menunmkan kepada engkau akan Kitab d'engan' kebenaran;
Menyetu/ui (kita-kitab) yang ada di hadapannya, dan telah diturunkan-Nya
At(Ta~ra't'r;lan AHnjil; Lebih dahulu. Dan ditunmkan-Nya Pemisah. J '

Oleh se~a'b itu sebagill seorang Muslirp, belumlah cukup kalau dia hanya
rercaya kepada ylmg dit\lrunkan 'kepada Nabi Muhammad ~.a.w. Melainkan
percaya pula -k~pada kita-kitab, atau wahyu suci yang diturunkan' sebelum
Muhammad. r

Suhu!,dan Kitab
Wahyu itu terbagi d~a kumpulan: '

1. Suhuf 2. Kitab.
Setelah wahyuitu diterima oleh Nabi-nabi dan Rasul tadi" maka dl-

kumpulkanlah inenjadi suhuf" yaitu sema<;am brosur-br,osur ked!. Beberapa
\ Nabi dan) Rasul mempunyai suhuf itu: Yaitu Nabi Adam, Nabi Syist, Nabi

Ibrahim dan Nabi Musa.. .
Setelah itu terkumpullah beberapa kumpulan besar, yang dinamai AI-

Kitab, yang bentuknya lebih besar daripada suhuf itu. Kitab itu empat:

"

I ,
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Adapun orang Kristen memberikan nama Taurat kepada sekalian kitab
kitab yang disebut sebagai wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi-nabi
yang sebelum Nabi 'Isa Alrnasih, termasuk tarikh pemimpin-pernimpin dan
Raja-raja Bani Israil yang jurnlahnya sernua 39 buah.
Mereka narnai semuanya itu "Perjanjian Lama" atau "Washiat Yang Lama."

Adapun Taurat menurut ta'rif Al-Qur'an atau pegangan kepercayaan
orang Islam ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. a.s., untuk di
sarnpaikannya kcpada kaumnya ,

Lantaran itu niscaya tidaklah dapat orang Islam menuruti pendapat
orang Yahudi buat rnenerirna kelirna Kitab itu sebagai Wahyu kepada Nabi
Musa. Sebab siapapun yang membacanya, sudahlah dapat memahamkan bah
wa kelirna kitab itu ditulis oleh orang lain, yang kadang-kadang menceritakan
juga tentang Nabi Musa, dan cerita-cerita lain, meskipun di dalamnya ada juga
wahyu kepada Nabi Musa itu. Dan Nabi Musa lebih banyak diceriterakan se
bagai orang ketiga, cerita yang diceriterakan orang lain, lebih banyak daripada

3. Kitab Imamat Orang Lewi

4. Kitab Bilangan. dan
Kitah Ulangan

oleh Ahlul-Kitab (Yahudi dan Nasrani)

Sudah terang hahwa kita orang Islam diwajihkan oleh agarna kita me
ngakui adanya Taurat yang diturunkan kepada Nahi Musa dan Injil yang di
turunkan ke pada Nabi 'Isa Almasih. Tetap!. supaya jangan menimbulkan salah
faham, hendaklah kita ke tahui tcrlebih dahulu perbe daan anggapan perneluk
ketiga agama itu sekarang tentang kedua kuab itu.

At-Taur at , atau At-Taurah, disingkat Taurat adalah bahasa lbcrani yang
artinya Syari'at atau Namus, dan dalarn bahasa kita Indonesia bolch diartikan
peraturan.

Kalunat Taurat itu dipakai
untuk Lima Kitab, yaitu •

I. Kitab Kcjadian
2. Kitab Keluaran

PERBEDAAS KEPERCAY AAN ISLAM DENGAN KEPERCAYAAN
YAHUDI DAN NASRANI TENTANC TAURAT DAN INJIL

3.
4.

Taurat. Kitah yang diturunkan kepadu Nabi Musa a.s.
Zabur. Knab yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s.
Injil. Kitab yang diturunkan ke padu Nabi 'Isa Almasih a.s.
Qur'an Kitab yang diturunkan kepada Nahi Muhammad s.a .......

I.

. \ "

/1.

2.
3.
4.

/ l-
Taurat. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s: /
Zabu~. ' Ki,tab yan¥ diturunkan kepadfi Na?i Daud a.s., ,
Injil. Kitab yang diturunkan kepada Nabi 'Isa Almasih'a.s.
Qur'an Kitab yang diturunkan kepada N~bi M.~hammad s.a.W.

, .
PERBEDAAN IKEPERCA YAAN ISLAM DENGAN KEPERCA YAAN. -
YAHUDI DAN NASRANI TENT ANG TAURAT DAN INJlL

, I'
\ ~ ,\

Sudah terang bahwa klta orang Isiam diwajibkan Joleh agama ~ita me-
ngakui adanya Taurat yana diturunkan kepada Nabi Musa 'dan Inji! yang di-
'turunkan k~pada Nabi.'Isa Aiinasih. Tetapi.supayaja~gan menrm?ulkan'salah
faham, hendaklah kita ketahui t~rlebih dahulu perbedaan anggapan pemeluk
ketiga agama itu sekafang ten tang kedua kitab itu. , <i,

. At-Ta~rat, atau At-Tau~ah, disingkat T~rat ada"Iah1bahasa Iberani~kng .
artinya Syari'at atau N~mus, dan ,dalam bahasa ki,ta Indonesia boleh diarlikan
peraturan. ' \

Kalimat Taunt itu dipakai oleh Ahlul-Kitab (Yahudi dan Nasrani)
untuk Lima, Kitlib, yaitu :

I. Kitab Kejadiart
2. .Kitab· Keluaran

i

3. Kitab Imamat Orang Lewi '

4..Kitab Bilangan, dan !

Kitab Ulanga,ri

/
Adapun orang Kristen memberikan nama Taurat kepada,sekalian kitab-

kitab yang disebut sebagai wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi-nabi
yang sebelum Nabi 'Isa Almasih, termasuk tarikh pemimpin-pemirhpin' dan
Raja-raja Bani Israil yangjumlahnya semua 39 buah. ).
Mereka narnai semuanya itu "Perjanjian Lama" atau "Washiat Yang Lama."

Aclapun Taurat menurut ta'rif AJ-Qur'an ~tau /pegangan kepercayaan
orang Islam ialah wahyu yang diturunkan kepada Na):>iMusa\ a.s." untuk di·
sampaikann'ya' k~Hada kaumnya. '

Lantaran itu niscaya tidaklah dapat orang Islam menuruti pendapat
orang Yahudi buat menerima kelima Kitab itu sebagai Wahyu kepada Nabi,- ~
Musa. Sebab siapapun yang rriembacanya" sudaWah clapat memahamkan bah-
wa kelima kitab itu ditulis oleh orang lain, yarig kadang-kadang menceritakan ,
juga tentang Nabi Musa1 dan cerita-cerita lain, meskipun di dalamnya ada juga
wahyu kepada Nabi Musa itu. Dan Nabi Musa lebih banyak diceriterakan se-
bagai 9raI1gketiga, cerita yangdiceriterakan orang iain, lebih hanyak daripada

/

\ ,
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lsi yang terutarna. atau intisar i dar I kuab Taur at adalah !() liukum yang
terkenal. 10 hukum itu ditcrirna olch Nabi Musa di puucak gUI1l111~ Thur sina.

Tersebut di dalam kitah Kcluaran. I-:I'JI 2U
I, Maka difirmankan Allah st:gala fir man ini dcmikian bunyinya
") Bahwa Aku-lah Tuhanrnu Allah y:ril~ rclah membuwa k.unu

keluar dan tunah Mesir dari tcrnpat perharubaan rt u.
3. Janganlah engkau mcnyc mhan Tuhan yang Lilli daripada-Ku.

2. Taurat

catat.ui wahyu ~ahl \lu'~1 it u 'Clldll! \1.d-::1 hlb <":111!,'IlI.IIl!, 1,1.1111yJIl~', :dil!

nulihat kuab-kitah n u, :1h.~11l dqullJalwllva Jla ::..:hagal k itabkuab >1:lar:lil
at au nwayat luJu!" ,cbagJi Srr ah llvnu III\yal11, Vall!, mcnway.u k.m 11\\':1\ .It
nidup Nahi Muhammad.

Apa la(:1 huat llIcllg!'(II"Il~":111 \clllILl knah \:III!' t ur un \<:ht'llIlll N:lhl La
Almasih 1lll'llpcil I aur at \L'IIllUIl).1 \t·h.I,',1I p:llld,llIg,1l1 <J[:IIlt' hll,(t:1l Scb.,h
orang Islam mcrnand.mg ad:1 la)!J KILlb y;tll~' d!tlIlUIIKJIl }""pa,1:! N:lhi 1):111,1.
bcrriama Zabur . Y~llIg k elak JKJII dlll'l~lll!''',<!i Ichill Ill:IS

Adapuu IIIJd :Illal.lh ht'r:ls,tI ,LIT! il,lk":1 Yur.uru, v:!IIg d.t1illll h:t1I:I,a
'Arab artrnya Al-Basvarah dim t c l.ih .hpin.l.rhkau olch (ITallg Kr ist« I I ke h:tiIJ'
SJ kita dcngan ar u Berna SCLl111ilt. .uau hll.I:)~lr SCLilllJt l>rang Kn- te n llil'll~'
gunakan kara lnjil itu um uk kce mp.u "11:11< y:III)~ mer eku seb ut "Injil y:tllg

empat ". yuiru '
I. lnjil MatHIS.
") lnjil Markus,
J, lnjil Lukas Jail
4. lnjil Yahyu (YI"I.Il111CS)

Dan se tctah k ccmpa t Inlt! 1111III<.'rC"il gidlllll,'bu IIIJ}.,.1 KJLlh Kisah l'er
buatun Segala Rasul, Sur.u-vu-u t Paulus. SUi,l1 l'ct r us. Sur at Yahva. Sura:
Ya'qub dan mirnpi Yahya. Illt'IIJ.tdIiitil 1l:1I11:IIIYJ "l'l'IlJllllilll llaru" .rt au \V.I'lat
Yang Baru. "Meuurut IIlt'rt'h.:.t kl''C'lIllIJII) .I ItU .ld.ILJit i--,"dtU:1lI yall!;! udak
belch dipisahkan.

Dan mcnurut ke pcr cavuan or:lIlg hLIIII, lnul I;ti.lh W;t!IYU yJIl~ drturun
kan ke pada Nabi '1"1 :\1111;1"" ,I", Seb.rb itu III\lJy.1 kl'l'1I1PJt lnjil car.nan
Mat ius, Markus, Lukas d.m Yohanucs uu udak dapat dlKJtabll InJtI olch
orang ItU, yam: .II J:,Iallllly.1 ild:l JlI~.1 111,'1,''':1 ,.lllllk.lll \\:Iliyu 1111.1},1Il ,:1111:1'
sekuli t idak dapat or ang lsl.un mcurnma k it.ih-k i t ah gahllllg.11l yallg kc mudran

scbavai In]11

catatan wahyu Nabi Musa itu sendiri. Maka bila orang-orang Islam yang-ahli
melihat kitab-kitab itu, akan dipandangnya dia sebagai kitab-kitab sej~rah
atau riwayat hidup, sebagai Sirah Ibnu Hisyam, yang meriwayatkan riwayat

<hidup Nabi Muhammad. .
Apa lagi buat menggolongkan semu~'kitab yang turun sebelum Nabi Isa

Almasih menjadi Taurat 'semuanya sebagai pandangan orang-Kristen, Sebab
" ,orang Islaht memandang' ada lagi Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud,

bernama ZabuL Yang kelak akan diterangkan lebih luas. .
Adapun Injil adalah berasal dari bahasa Yunani, yang dalam bahasa

'AraQartinya Al-Basyarah dan telah dipindahkan oleh orang Kristen ke baha-
sa kita -dengan arti Berita Selamat, 'atau Khabar Selamat. Orang Kristen meng-. /

gunakan kata ~njil itu untuk keempat kitab yang mereka sebut "Injil yang
empat",'yaitu:

1. !njil Matius,
\ ...2. I~jil Markus,

3. Injil Lukas dan
}.. '4. Injil Yahya (Yohannes).,

Dan setelah keempat Injil ini mereka, gabungkan mak~ Kitab Kisah Per-
- buc;ltan Segala Rasul, Sunit-surat Paulus, Surat Petrus, Surat Yahya, Surat
Ya'qub dan mimpi Yahya, menjadilah.namanya "Perjanjian Baru" atau Wasiat
Yang Baru. "Menurut merekakesemuanya itu adalah kesatuan yang tidak
boleh dipisahkan. '

Dan menurut, kepercayaaJ? orang Islam, Injil ialah wallyu yang diturun-
kan kepada Nabi 'Is,3 Almasih a.s. Sebab itu niscaya keempai Injil catatan
Matius, Markti'"S,-Lukas dan Yohannes itu tidak dapat dikatakan Injil oleh

, orang itu, yang di dalamnya ada juga mereka salinkan wahyu itu. Dan saJ?a-
sekali tidak dapar orartg Islam menerima kitab·kita!? ga:bungan yang,kemudian
sebagai IrlJ'i1. ~. . r

J' ,

-2. Taurat
'\

r I~i yang teiutama, atau inti sari dari kitab' Taurat adalah 10 hukum yang
terkena1. ~a hukum itu piterirna oleh Nabi Musa di puncak gunung Thursina.

Tersebut di dalam kitab Keluaran; Fasal 20, \
1. Maka' difirmankan Allah segala firman ini demikian bunyinya:
2. Bahwa, Aku·lah Tuhanmu Allah yang telah membawa kamu

keluar dari tanah Mesir dari tempat perhambaan itu.
3_ Janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain daripada.Ku.

, , f -
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7. Janf!:IIll:th <'IlVkau 'l'hut nama Tuhanmu Allah dengan sia-sia. Karcna
11:1<1:1dlj);!:ll1gbll All.rh nr:II\!! It II ,1ll'1 dar ipada salah yang rncnycbut nama
\\:1 d"Il,.!Jn Si..1-'I:l

1'1. Ingali:lh l'Il~":lU ak.in harr pcrhentian itu supaya cngkau mengqudus-
k,11I l>la

II Maka l'11:111l 1t:!!1 lamanv.: hcndak lah cngkau bekerja dan membuat se-
~:da pckerjaanmu.

10. Te tap' han yang k ct ujuh itulah suatu hari perhentian bagi
Tuh.uunu Allah. \l:tk:1 1'..1d,I hall rtu I:!n~anlah cngkau berbuat huang pekerja
.uunu. h.nk engkau at.iu :lIi:!1'-:111:lkIlJII laki-laki arau anakrnu per empuan atau
hamhamu lak i-lak i at au harnbamu perempuan at au binatangmu atau orang
d;ll~:ln~'yang ada di dalam pin tu gClhangmti.

II_IGrerLI d:Ii:II11 enam hari lamanya dijadikan Allah langit dan bumi
dan laut dengan scgala isinya, m.rka bcrhcnt ilah ia pada hari yang ke tujuh.
Sl'hah itulah dibcrkat i Allah ak an hari perhcnuan itu serta diquduskannya
ak.m dia.

12. Bcrilah horrnat akan haparnu dan ibumu supaya dilanjutkan
umu rnv., eli tanah yang dianuperahkan Tuhanmu Allah kepadarnu.

13. Janganlah cngkau rnernbunuh orang.
14. Janganlah engkau berbuat zina.
15. Janganlah cngkau mcncur i.
16, Janganlah cngkau menjadi saksi Justa atas sesarnarnu manusia.
17. Janganlah cngkau ingin akan rurnah scsarnarnu manusia dan jangan-

lah cngkau ingin ak an hini sesamamu rnanusia atau akan hambanya laki-laki
atau akan harnbanya pcre rnpuan a tau akan lcrnbunya atau keledainya atau
akan harang scsuatu yang dipunyai oleh sesarnarnu rnanusia itu.

,I hl1!,JIlhh l'I\),.'j.;:n:l'l'[b'I,lti-- III In~ll1111 ~'..1r:IIl~ p:!lUIl~ ukrra n atJLJ
harallg Sl'SLJJtll IlIl':1 )"lIlg ada til lallglt a tau Y:lllf', ada di atas bumi di bawah
..11:111yallg ada dt d:t1:I111 air di hawah bumi

'. Jang.mlal: cnt:)..:all mcnunjuk kan d mmu -uiud padanya at au berbuat
Ib:ltiJl ke padanva Kar cna Tuhanrnu Allah ini arnat cernburu adanya dan
mcmhalaskan pad:1 auakanuk ak.m kcsalah.m 'lTala bapanya sarnpai pada
ke turu nan yall!'- hll!~a dan kccrupatpun. yaitu d.ir ipada scgala orang yang
mc mbcuci Aku,

t) Te tap: A)..:IIml'I1IIJ11Ukbll kcmur ahan-Ku kcpada bcr ibur ibu daripa-
.i: 'l'~:d:1"rall~' \ :tIl,' IlIl'ng:i'lhl Al.u 1i,IIl \':Ing rncmcliharakan hukum-hukum
"-.11.

/

, ,

4. Janganlah ~ngkau perbuatkan bagimu barang patung ~ran, atau
barang sesuatu rupa yang ada di langit atau yang ada di atas burni di"bawah
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. '\ (

5. Janganlah engkau menunjukkan dirimu sUjud'padanya at au berbuat'
ibadat kepadanya. Kaiena Tuhanmu Allah ini amat cemburu adanya dar).
memo alaskan pada anak-anak akan kesalahan segala bapanya sampai pada '
keturunan -yang ketiga dan keempatpun, yaitu daripada segala orang yang

\ ' ,
membenci Aku., "

6. Tetap.i Aku menunjukkan kemurahan-KU kepada beribu-ribu, daripa-
da segala orang yang mengasihi Aku dan yang memeliharakan hukum-hukum·
~. . ~

7. Janganlah engkau sebut nama Tuhanmu Allah dengan sia·sia. Karena
tiada dibilangkan Allah orang itu sud daripadaJ salah yang rnenyebut nama-
Nyadengan sia-sia. ~ -- . \ \ ,I , "

.! I /

8. Ingatlah engkau akan hariperhentian itu supaya engkau mengqudus-
kan Dia. ) _ ..- __ . . ; .-/ '

9. Maka enam hari lamanya hendaklaI1 i:Dgtcaubekerja dan membuat se·
gala pekfHJaanmu., •

J • 10. Te,tapi hari yang ketujuh itulah suatu hari, perherftian bagi
Tuhanmu Allah. MJka pada hari itu jangani'ah engkau berbl;lat ba:ra~g pe.kerja-
aninu, baik engkau atau anak-anakmu laki-Iaki a!au anakmu perempua'n atau
hambamu laki-Iaki atau hambamu perempuan atau binatangmu atau 'o~ang
dagang yang ada df dalam pintu gerbangmu. '

11. Karena dalam enam harilamanya dijadikan Allah lan:git dan bumi
dan laut dengan' segala isinya, maka berhentilah ia pada hari yang ketujuh.
S'ebab itulah diberkati Allah akan hari perhentian itu serta diquduskannya
akan dia. )

12. Berilah. hormat akan bapamu dan ibumu' supaya dilanjutkan'
umurnya di tanah yang dianugerahK'an Tuhanmu Allah kepadamu.

I
13. Janganlah engkau membunuh orang.
14. Janganlah engkau berbuat zina. '
15. Janganlah engkau mencuri. "
16. Janganlah engkau menjadi saksi dusta atas sesamamu manusia.
17. Janganlah engkau ingin akan rumah sesamamu manusia danjangan·

hih engkau ingin akan bini sesamamu manusia atau akan hambanya laki·laki
atau akan hamban~a perempuan atau akan lembunya ,atau keledainya at.lU' I

akan barling sesuatu yang dipunyai oleh sesalllamu manusia itu.
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(I) Besarkanlah olehmu akan Allah. Hai jiwaku pujilah akan Allah' (2)
Maka aku hendak memuji Allah seumur hidupku dan aku hendak menyanyi
puji-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. (3) Janganlah kamu percaya
akan raja-raja atau akan anak Adam yang tiada rnempunyai pertolongan.
(4) Maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya dan

Mazmur 146 :

Nabi Daud adalah Nabi. Rasul dan raja. Mcnjadi Raja Bani Israil, seketi
ka kaurn uu mencapai puncak kemuliaannya di tanah Kanaan, lebih kurang
400 tahun setelah Bani lsrail keluar dari Mesir. Disarnping baginda rnempirn
pin Negara Israil dalam puncak kernegahannya. beliau pun memimpin jiwa
ummatnya pula menyembah Tuhan Allah Yang Malia Esa, tiada bersyerikat
dcngan yang lain. Maka turunlah kepadanya wahyu. itulah Zabur. yaitu kurn
pulan Mazmur. nyanyian kepujian kepada Tuhan. Segala nikmat Ilahi yang
terlimpah kepada serba yang ada ini, lerlukislah dalam pujian beliau.

3. Zabur

ltulah 10 hukum. yauu:
I. Mengakui ke-Esaan Allah.
~ lar angan mcnyembah patung-patung dan berhala. Karena Allah

tidak dapat dipcrserupakan dengan segenap makhluknya, di langit
atau di burui atau di air.

3. Larangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia.
4. Memuliakan hari Sabtu.
5. Mcnghormati ayah dan ibu.
6. Larangan mernbunuh sesama man usia.
7. Larangan berbuat zina.
8. Larangan mencuri.
-), Larungan mcnjadi saksi dusta.

10. Larangan keingman mempunyai hak orang lain.
Seuemikian itulah pokok-pokok ajaran yang diberikan kepada rnanusia,

dcngan perantaraan Musa. Dibantu oleh saudaranya Harun. Kemudian datang
lah wahyu yang lain ber turut-turut, sebagai pernecahan bagairnana caranya
melaksanakan bersembahyang kepada Allah. berkurban dan melakukan upa
cara. Diiringi lagi oleh undang-undang untuk rnengatur rnasyarakat.

. ,

, -
(

Itulah 10 hukum,' yaitu:'
1. Mengakui ke-Esaan Allah.
2. Lar,!ngan menyemb,'P patung-patung dan berhala. Karena Allah

tid'ak dapat dipersetupakan dengan segenap inakhluknya, di langit
atau di bumi atau di air.

~, I

3: Lararigan menyebut-nama Tuhan Allah dengan sia-sia.
4. Memuliakan hari Sabtu. (\
5. Menghormati ayah dan ibu.
6. Larangan membunuh sesawa man usia.
7. Larangan berbuat zina.
8. Larangar(mencuri.

I
9. Larangan menjadi saksi dusta.

1;0. Larangan keingihan rriempunyai hak orang lain., , .

. Sedemikian ituI~-.J'okok-pokok i1jarjlnyang diberikan kepada manusia,
dengan perantaraan Musa\Dibantu oleh saudaranya Harun. Kemudian datang-

'Iah wahyu y,ang lain berturuNiir~t,' sebagai. pemecahan bagaimana cararya
Il)elaksanakan bersembahyang kepa(ia Allah, berkurban dan melakukan upa-
cara. Diiringi lagi oleh undang-unda~~ unt,lik mengatu'r masyarakat.

'\

, , I

3.. Z~bur ,

Nabi Daud adalah· Nabi, Rasul dan rpja. Menjadi Raja Bani Israil, seketi-
ka kaum itu mencapai puncak kemuliaannya di tanah Kanaan, lebih -kurang
400 tahun se(elah Bani Israil keluar dari Mesir. Disamping baginda mempim-
pin Negara Israil dalam puricak kemegahannya. heliau pun memimpin jiwa '
ummatnya pula menyembah Tuhan Allah Yang Maha tsa, ·tiada bersyerikat
dellgan yang lain. Maka t~runlah kepadanya iahyu. itulah Zabur, yaitu kum-
pulan Mazrnur, nyanyian kepujian kepada Tuhan.Segala nikmat Hahi yang
terlimpah kepada' s~rba yang ada ini, ~erlukislah dalam pujian beliau:

I \ ,~

Mazmur 146 :

'.
I ' (1) Besarkanlah olehrnu akan Allah,Hai jiw~u pUjilah aka:n Allah! (~)

\, Mak,a aku hendak memuji Allah seumur hidupku dan aku hendak meny-anyi
pUji-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. (3) Janganlah kamu percaya
akan raja-raja atau akan anak Adam ,yang tiada mempunyai pertolong~n.

':)i ~4) Maka putlJsI~ 'nYl\wariya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya dan.,iJ',. . , c

~ ~~:~' • I •
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(I) Besarkanlah olehmu akan Allah. Pujilah olehmu akan Allah dari
langit, pujilah akan Dia dari ternpat yang tinggi-tinggi. (2) Pujilah akan-Dia hai
segala malaikat-malaikatnya. pujilah akan Dia hai segala balatcnt aranya.
(3) Pujilah akan Dia hai matahari dan bulan. pujilah akan Dia hai segala bin
tang yang bersinar. (4) Pujilah akan Dia hai langit yang di alas segala langit,
dan kamupun hai segala air yang di alas langit. (S)Hendaklah sckaliannva itu
memuji akan nama Allah, karena la telah berfirrnan. lalu sekaliaunya dijadi
kanlah. (6) Dan lagi ditetapkannya sampai selama-larnanya. maka diadakan
nya suatu aturan yang tiada akan hilang. (7) Pujilah akan Allah dari atas
bumi, hai segala kejadian di laut dan segala tempat yang dalam. (8) Maka api •
dan hujan batu serta S3IJu dan segala uap dan angin ribut yang melakukan
firrnan-Nya. (9}Gunung·gunungpun dan segala bukit serta segala pokok buah
dan segala pohon eruz. (10) Binatang liar dan segala binatang jinak ser ta sega
la yang melata dan burung-burung yang bersayap. (I 1) Raja-raja dunia ini dan
segala kaum serta segala penghulu dan segala hakirn dunia rnernuji llama
Allah. Karena hanya nama-Nya saja yang dibesarkan dan kemuliaannya pun di

, alas burnt dan langit. (12). Maka ialah yang telah meninggikan tanduk kaurn
Nya dan kepujian segala orangnya yang berbakti. yaitu Bani Israil suatu bang
sa yang hampir dengan Dia.

Haleluyah! Besarkanlah olehmu akan Allah!"
Beginilah dua fasal dari isi kitab Mazmur itu, yang benar-benar akan me

lunak lernbutkan hati seorang yang beriman di dalam segala masa dan waktu.
Daud menyatakan bahwasanya intisari daripada kitab Taurat, intisari

daripada 10 hukum tetaplah menjadi pedoman hidupnya.

Mazmur 148 :

pada han itu juga hilanglah segala daya upayanya (5) Maka berbahagialah
orang yang beroleh Tuhan Ya 'qub akan pcnolongnya dan yang menaruh ha
rap akan Tuhannya Allah. (6) Yang menjadikan langit dan bumi dan laut scr ta
segala isinya dan yang menaruh setia sarnpai selarna-lamanya. (7) Yang memo
benarkan hal orang yang teraniaya dan yang rnemberi makan orang yang la
par. Bahwa Allah membuka rantai orang yang terpenjara. (8) Dan Allah men
celekkan rnata orang buta, maka Allah menegakkan orang yang tcrtunduk Jan
Allah rnengasihi orang yang benar. (9) Maka Allah mernelihara orang dagang
serta ditetapkannya anak yarim dan perernpuan bujang. tetapi jalan orang
jahat it u dibalikkannya (10) Bahwa Allah akan berkerajaan ke lak sampai
selarna-lamanya dan Tuhanmu, hai Zion! zaman berzaman. Besarkanlah oleh
mu akan Allah!

..J ','

r _, '
I pada hari itu juga hilanglah segala daya upayanya. (5) Maka berbahagialah

orang'yang beroleh Tuhan Ya'qub akan p~nolongnya dan yang menaruh ha-
rap akan T'uhannya Alll\h. (6).Yang menjadik~n langit ~an bu'mi dan laut serta
segala isinya dan yang menaruh setia sampai selalJ1a-lamanya. (7) Yang mem-
benarkan hal orang yang teraniaya dan yang rnemberi makan orang yang .la-
par. Bahwa Allah membuka fantai orang yang terpenJara. (8) Dan Allah men-
celekkan mata orang b.uta, maka Allah meneg~kkan orang yang te'rtunduk dan
Allah mengasihi ora{lg yang benar. (9) Maka Allah memelihara orallg dagang
serta ditetap'kannya anak yatim dan perempuan bujang, tetapi jalan orang
jahat itu \ dibalikk;mnya (10) Bah:wa Allah akan berkerajaan k€Hak sampa~
selama-Iacianya dan Tuhanmu, hai Zion! zaman bemirrtan. Besarkanlah oleh-

1 mu akan Allah! / I / "

/

M~murI48: 1 '

(1) Besarkanlah olehmu akan Allah. PUjillih olehmu akan Allah dari
langit, pUjilah akan Dia dari tempat yang tinggi-tinggi. (2) PUjilah akan-Dia hai ;
segala malaikat-malaikatnya, pujilah akan Dia hai segala baiatentaranya.
(3) PUjilah akan'Dia hai matahafi dan bulan, pujilah akan Dia hai segala bin-
tang yang bersinar. (4) Pujilah akan Dia hai langit yang di atas,segala langit, \
dan kamupun hai Segala air yang di atas langit. (5)Hendaklah sekaliannyaitu

_memuji akan nama Allah, karena Ia tel~h berfirman, I:¥u sekaliannya dijadi-
kanlah. (6) Dan lagi ditetapkannya sampai selama-Iarpanya, maka diadakan-

,nya suatu aturan yang tiada akan hilang. (7) PUJilah a,kan Allah 'dari atas
bumF, hai segalil kejadian di laut dan ;segala tempat yang dalam. (8) Maka api •
dan hujan batu serta salju dan segala uap datl angin, ribut yang melakukan
firman-Nya. (9)Gunung-gunungp,un dan segala bukit serta segala pokok buah
dan segala pohon e.ruz. (1d) Binatang liar dan segala binatmg jinak serta sega-
la yang mela,ta dan'b\lfung-burung yang bersayap. (11) Raja-raja dunia ini d'an
segala' kaum serta segala penghulu dan segala h'akim dunia me\'lluji n~ma '
Allah. Karena hanya,nama-Nya saja yang dibesarkan dan kemuliaannya pun. di

o-atas bl!-m(4ian langit. (12). Maka ialah yang telah'meninggikari ~anduk kaum'.
Nya dan ke"pujian segala orangnya yang berbakti,yaitu Bani Israil suatu bang-
sa yang hampir dengan Dia.

Haleluyah! Besarkanlah olehmu akan Allah!"
Beginilah. dua fasal dari isi kitab Mazmu, itu, yang benar-benar tueilnme- .

lunak lembutkan hati s~orang yang beriman di dalam segala masa 'daq w~~tu.
Daud menyatakan bahwasanya intisari Idaripada kitab Tauraf, intisari

daripada 10 hukum tetaplah menjadi pedomah hidupnya· -k

~1~;!
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Ini bertambah jelas lagi seketika penulis buku ini menyelidiki ayat 105
dari Surat Al-Anbiya (Surat ke-Zl ) yang berbunyi :

Berdasarkan ayat ini rnenjadi umurnlah orang berpendapat bahwa Zabur
adalah satu di antara Kitab Suci yang ernpat, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan
Al-Qur an. Tctapi setelah uiteliti tcrnyata bahwa labur bukanlah satu Kitab
yang tersendiri memakai nama Zabur, sebagaimana wahyu kepada Musa ber
nama At-Taurat dan wahyu kepada 'Isa bernama Al-Injil dan Wahyu kepada
Muhammad bcrnama Al-Qur'an, Zabur sarna artinya dengan sebuah buku.
Kalau banyak (Jama') disebut Zubur. Di antara yang mendapat Zabur atau
kitab itu ialah Nabi Daud, Isinya tidak membawa syariat baru, sebab syari'at
Daud tetap menurut hukum Taurat.

"Dan telah kami datangkan kepada Daud akan Zabur...

Di dalarn Surat An-Nisaa (Surat ke-4), ayat 163 dan Surat Al-lsraa
(S. ke-17), ayat 55 tersebut:

TENTANG lABUR

(97) Bagaimana bcsar kasihnya akan hukum Taurat-Mu. Maka aku me
mikirkan dia pada sepanjang hari. (98) Maka segala firrnan-Mu telah rnenjadi
kan aku bijaksana daripada segala seteruku, karena scmuanya senantiasa be
sertaku. (99) Dan lehih pcngertianku daripada segala guruku, karen a scgala
kesaksianrnu itulah aku mernikirkan. (100) Maka aku mcngerti lebih daripada
orang tua-tua. scbab aku sudah merneliharakan scgala pesan-Mu, (101) Maka
aku telah menahani kakiku daripada segala jalan yang jahat. supaya dapat aku
memegang scgala pcrkataanMu. (102) Maka tiadalah aku mcnyimpang daripa
da segala hukum-Mu, karcna Engkaulah yang tclah mengajarku. (103) Bagai
mana scdap scgala perkaraan-Mu itu kepada tekukku, bahkan tcrlcbih sedap
nya kcpada rnulu tku daripada airmadu. (104) Maka oleh scgala pesan-Mu juga
aku berolch pcngcrtian, itulah scbabnya aku bcnci akan segala jalan dusta.

Mazrnur Fasal 119 (huruf M):Mazmur Fasall19 (huruf M):
- !' .

,
(97) Bagaimana', besar kasihnya akan hukum Taurat-Mu. Maka aku me-

mikirka~ dia pada sepanjang hari. (98) Maka seg~la firman-Mu telah menjadi-'
" )

kan aku bijaksana darip,ada' segala seteruk~, karena semuanya senantiasa be-
sertaku. (99) Dan lebih pengertianku daripada segala guruku, karena segala
kesaksianrTiu itulah aku memikirkan. (.100) Maka,aku mengerti lebih daripada

'orang tua-tua, sebab aku' sudal! memeliharakan segal~ pesan-Mu. (lOl),Maka
, aku ,telah menahani kakiku daripada segil1ajalan yang jahat, supaya dapat aku

memegang segala perkataanMu. (102) Maka tiadalah aku menyimpang daripa-
. da segala hukum·Mu, kareria Engkaulah yang telah mengajarku. (103) Bagai-

mana sedap segala perkataan-Mu itu kepada te!mkku, bahkan terlebih sedap-
nya kepada' mulutku daripada airmadu. (104) Maka oleh segala pesan-Mu juga
aku beroleh peng.ertian, itulah sebabnya aku bend akan segala jalan dusta. ",

I

TENT ANG ZABUR
\

Di dalam Surat An-Nisaa
(S. ke-17), ayat 55 tersebut:

(Surat ke-4), ayat 163 dan Surat AI-Israa
(

"Dan telah kami datangkan kepada ,Daud akan Zabur. "
,.

BerdaSarkan ayat ini menjadi umumlah orang berpendapat bahwa Zabur
adalah satu di an tara Kitab Suci yang empat, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan
AI-Qur'an. Tetapi setelah diteliti ternyata bahwa Zabur bukanlah satu Kitab

sang te~sendiri l11emakai nama Zabur, sebagaimana wahyu kepada Musa ber~
nama At-Tau rat dan wahyu kepada 'Is3' bernama Al-Injil' dan 'Wahyu kepa.,da
Muhammad bernama Al-Qur'an. Zabur san;1aartinya dengan sebuah buku~
Kalau banyak (Jama') 'disebut Zubur. Di antara yang rhendapat Zabur atall
kitab itu ialah Nabi Daud. Isinya tidak membawa syariat baru, sebab Wari'at

, I

Daud tetap menurut hukum Taurat. .

(

Ini bertambah jelas lagi seketika penulis buku ini menyelidiki ayat 105
I 'dari Surat Al-Anbiya (Surat ke-21) yang berbunYl :

. , I

"

J)
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Sebutan Zubur, sebagai arti dari beberapa kita-kitab tersebut juga di
Surat An - Nahl (Sural ke-16), ayat 44, - Surat Al-Qarnar (S.54), ayat 43, dan
AJ-Fathir (Sural ke-35), ayat 25.

Dengan hasil penyelidikan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Kitab
sud yang pokok ialah tiga: Taurat, Injil dan Al-Qur'an, Disamping itu ada be
berapa kitab untuk Nabi-nabi yang lain, terlebih banyak Nabi-nabi Bani Israil,
yang masing-rnasing menerima Zabur. yang berarti Kitab. Di antara yang me
nerima itu ialah Nabi Daud, Yang diterima Nabi Oaud berisi do'a-do'a dan

"Dan sesungguhnya dia, [Muhammad s.a.w.] tersebut di cia/am kitab
kitab orang-orang yang terdahulu ...

Dan menurut tafsir yang dimaksud dengan sesudah dzikir itu ialah se
sudah Taurat.

Maka penulis cari-carilah kalau-kalau masih ada ayat itu di dalam kitab
Mazmur (Perjanjian Lama) yang pada anggapan selama ini. itu sajalah yang
labur. Tidak bertemu sarna sekali. Tetapi ayat itu berternu di dalam Kitab
Nabi Yasy'iya . Fasal 60 ayat 21. Demikianlah bunyinya:

'Adapun bangsamu, sckalian mcrcka itu akan orang salch adanya, dan
rnereka itu akan mempunyai bumi akan pusaka sampai selarna-lamanya ,
mereka itu rneujadi suatu pucuk yang telah kutanam sendiri. suatu pcrbuaran
tanganku, supaya Aku dipermuliakan."

Dengan ini teranglah oahwa Zabur bukan satu kitab yang tertentu buat
Nabi Daud saja, tetapi Nabi-nabi yang lain pun mendapat Zabur-zabur pula.
Scbagai Nabi Yasyi'iya, Armiya. Danial, Ayub dan lain-lain. Dan Zabur
zabur untuk oeberapa Nabi itu disebut dalam kata jarna' rnenjadi Zubur.Da
pat dilihat pad, Surat Asy-Syu'ara (Surat kc-26) ayat 196, yang berbunyi :

"Doll sesunggunya tetah Kami tuliskan di dalam Az-Zabur, sesudah
Dzikir, bahasanya bum; ;IU akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang shalih: "

"Dan sesunggunya telah J<.ami tu!iskan .eli dtilam. Az-Zabur, sesudah
Dzikir, bahasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang shalih. "

Dan menurut blfsir ya~g diffiilksud dengan sesudah dzikir itu ialah se-
sudah Taurat. \

Maka penulis c;ari-carilah kalau-kalau masih ada ayat itu (Ii dalan\ kitab
Mazmur (PerjanNin'Lama) yang pada anggapan selama iill, itu sajalah yang
Z!\bur. Tidak bertemu sarna sekali. Tetapi ayat itu bertemu di dalam Kitab
Nabi Yasy'iya . Fasal60 ayat 21. Delpikianlah bunyinya:

"Adapun bangsamu, sekalian mereka itu akan orang saleh adanya, -dan
mereka itu akan mempunyai burriiakan pusaka sampai ,selama-lamanya;
merek~ itu menjadi suatu pucuk yang telah kutanam sendiri, suatu perbua~an
tanganku" supaya Aku dipermuliakan." , - , ,

Denganini te.ranglah bahwa Zabur bukan satu kitab yang tertentu buat.
Nabi Daud saja, tetapi Nabi.nabi yang lain pun mendapat Zabur-zabuf pula.
Sebagai' Nabi Yasyi'iya, Anniya, Danial, Ayub d!in lain~lain. Dan ?-abur-
zabur untuk beberapa Nabi-itu disebut dalam kata jama' 'menjadi Zubur. Da-'
pat dilihat pad<: Surat Asy-Syu'ara (Surat ,ke-26) ayat 196, yang berbunyi :

.-< ' t~t ",'.?/. -rt '-1 \~
( ,\'\ j~\) .~;, 'X'~-J ~ ~ »

) .

/

"Dan sesu'ngguhnya dia, (Muhammad s.a:w.) tersebut di dalam kitab-
kitab orang-orang yang terdahulu."

, '

Sebutan Z~bur, sebagai arti dari beberapa kita-kitab tersebtit juga di
Surat An - Nahl (Surat ke-16), ayat 44, - Sur&t Al-Qamar (S.54), ayat 43, dan
Al"Fathir (Surat ke-35), ayat ~5. ../

Dengan hasH' penyelidikan dernikian dapatlah disimpulkan bahwa Kitab
sud yang pokok ialah~tiga: Taurat, InJil dan AI-Qur'an. Dlsamping itu ada be-
berapa kitab untuJ<.Nabi,nabi y~g lain, terlebih banyak Nabi-nal>i Bani Israil,
yang masing-masihg menerima Zabur, yang berarti Kitab. Di an tara yang me-
nerima itu ialah Nabi Daud. Yang elite'rima NabiDaud . berisi do'a-do'a dan

/'

\ -
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(I). Dalam ayat ini dan bcberapa ayat Injil yang lain. nyatalah bahwasanya kaJimal
"anak Allah" bukanlah dimaksud oleh Almasih anak yang sebenarnya, menurut arti yang
asaJ. Sebab nyatalah bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena bu
kan saja beliau sendiri yang disebut anak Allah. bahkan orang yang mendamaikan sesa-

Kitab lnjil diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah, 'Isa Almasih anak
Maryam. Seorang Muslim wajib percaya akan kitab itu, sebagaimana percaya
nya akan yang lain-lain. Jika Taurat di zaman Musa diturunkan sebagai pokok
yang menentukan tentang faham Tauhid, dan Zabur dan Mazmur sebagai
ajaran seruan kepada Ilahi, maka lnjil pada pokoknya ialah ajaran member
sihkan jiwa raga daripada kebekuan dan kekotorannya. Hanya beberapa tahun
saja Almasih dapat menyampaikan seruan itu kemudian dla pun dipanggil
Tunan ke hadirat-Nya. Di antara ajaran Injil yang disampaikan Almasih seba
gai nasihat itu ialah "Khutbah di bukit." Tersebut di dalam Injil Matius, Fasal
5-6 dan 7. Dan dalam Lukas, Fasal 6. Di antaranya terse but demikian :

Matius Fasal V:3:
(3) Berbahagialah segala orang yang rendah hatinya. karena mereka itu

mempunyai kerajaan syurga.
(4) Berbahagialah orang yang berdukacita, karena rnereka itu akan

dihiburkan.
(5) Berbahagialah segala orang yang lembut hatinya, karena rnereka itu

akan mewarisi bumi.
(6) Berbahagialah segala orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran,

karena mereka itu akan dijamu sehingga kenyang.
(7) Berbahagialah segala orang yang menaruh belas kasihan, karena me

reka itu akan beroleh rahrnat.
(8) Berbahagialah segala orang yang suci hatinya, karena mereka itu

akan mernandang Allah.
(9) Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mere

ka itu akan disebut anak-anak Allah.( I).

4. Injil

munajat kepada Tuhan yang dikenal juga dengan nama Mazmur.munajat kepada' Tuhan yang dikenal juga dengan nama Mazmur.
\ I

(

4. Injil

Kitab Injil diturunkan~epada Nabi dan Rasul Allah, 'Isa ~4nasih anak
Maryam: Seorang Muslim wajib, percay.a akan kitab itu, sebagaimana percaya- '
nya akan yang la,in-Iain. Jika Taur'at di zaman Musa diturunkan sebagai pokok I

yang menentukari tentang Ifaham Tauhid, dan Zabur da9 Maimur sebagai
ajaran seruan kepada IIahi, maka Injil pada pokoknya i~tah ajaran member~
sih~n jiwa raga daripada kebekuan dan kekotorannya. Ifanya beberapa fahun
saja Alrnasilt, dapat menyampaikan seruan itu kemudian diu pun dipanggil

\ ' ' .
I Tuhan ke liadi'rat-Nya. Di antara ajai-an Injil yang disampaikan Aimasih seba-

gai nasihat itu ialah "Kh~tbah di bukit." Tersebut di dalam Injil Matius, Fasal '
5-6 dan 7. Dan dalam'Lukas, Fasal 6. Di antaranya tersebut qemi\<ian):, .

Matius Fasal V:3:

'(3) Berbahagialahsegala orahg·yang rendah hatinya, karena rpereka itu.
mempunyai kerajaan syurga.

(4) Berbahagialah orang yang berdukacita, karen a mereka,itu akan
dihiburkan. . I . .

(5) Berbahagialah segala orang yang1embut'hatin~a, karena mereka itu,
akan mewarisi burni.' ,

;(6) Berbahagialah segala orang yang lapar dan da1)agaakan kebenaran,
karena mereka itu akan dijamu sehingga kenyang. . . .

" ('7) Berbahagialah segala 9rang yang menaruh belas kasihan, karen a me-
reka itu akan beroleh mhrnat.

(~) Berb~hagialah segala orang yang suci hatinya, karena mereka itu
akan mernandangAllah. , . ,

(9) Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mpre-
ka itu akan disebut anak-anak Allah.( 1): (

(1).' Dalam ayat ini dan beberapa ayat Injil yang lain, nyatalah bahwasanya kalimat
"anak Allah" b~kanlah dirhaksu<Joleh 'Almasih anak ~ang sebenamya, menur~t arti yang
asal. Sebab nyatalah bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena bu-

'kan saja ~~au ,sendiri yang disebut anak ~llah. bahkan orang yang mendamaikan sesa- '

\ ,
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manya manusia yang bersclisih, diberi juga gelar "anak Altah." Maka setclah datang Nabi
dan Rasul Allah Muhammad s.a.w.. tidaklah dipakai perk ataan itu, scbab sudah kerap
menyesatkan. Lalu digann dengan kata yang penuh tangj!Ung jawa. "Khalifatullah",
Waliur Rakhman."

Sebagai penutup dari keempat kitab itu, bersama dengan suhuf-suhuf
yang lain, yang diturunkan kepada Nabi-nabi dan Rasul, rnaka datanglah
Wahyu yang bernama Al-Qur'an dan bernama juga Al-Furqan,

Qur'an artinya bacaan.
Furqan artinya pemisahan. Yaitu pemisahan di antara yang benar de

. ngan yang salah. Pemisah, di antara yang terang dengan yang gelap.
Untuk melihat bagaimana inti kesatuan Al-Kitab .cobalah baca Al-Qur'

an Surat Al-Isra' (17) ayat 22 sampai 38:

) ..tr". 0\;.,1 ~/ /" !~-{/( 'I~I\\ ~ \,..(/~i1(((~f\ .~~\,..e_",»~...r '*'~~~ .
"Janganlah cngkau jadikan beserta Allah akan tuhan yang lain;

niscaya duduklah engkau dengan kecelaan dan kecewa. " {Al-Isra: S.l7: 22)

S. AI-Qur'an atau Al-Furqan

(10) Berbahagialah segala orang yang teraniaya oleh sebab kebenaran,
karen a mereka itu yang mempunyai kerajaan syurga.

(II )Berhahagialah kamu apahila orang mancela karnu dan menganiaya
kamu serta mengumpat kamu dengan dusta oleh sebab aku.

(12)Bersukacitalah kamu sarnbil bersukaria. sebab besarlah pahalamu
di surga; karen a sedernikian itu juga segala nabi yang dahulu daripada karnu,
terkena "aniaya."

Sebagaimana Daud mcnyatakan bahwasanya beliau sekali-kali tidak
akan mengobah Hukum Taurat , 'Isa Almasih-pun menyatakan bahwa beliau
pun tidak akan mengobah. Beliau berkata, (Mat ius 5;17): "Janganlah kamu
sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat atau kitab nabi-nabi;
bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak mcnggenapkan."

(18) Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, sehingga langit dan
bumi lenyap, satu noktah atau satu titik-pun sekali-kali tidak akan lenyap
dari pada hukum Taurat itu sampai sernuanya telah jadi."

r .' . \ ,
.' ,

. )

(IO)Berbahagia:Iah segala orang yang teraniaya oleh sebab kebenaran; ,- )

, karenlf mereka itu yang mempunyai kerajaan syurga.
- (ll ) Berbahagialah kamu apabila orang mancela kamu dan men:ganiaya "
, kamu sert,a mengump~t kamu dengail dusta oleh ~ebab aku. f

(12)Bersukacitalah kamu sambi! bersukaria, sebab besarlah pahalamu
di surga; karen a sedernikian itu·juga segala nabi yang dahulu daripa,da kam?,
terkena "aniaya." "

8ebagaimana Daud menyatakan bahwasanya beliau sekali-kali tidak
akan mengobah Hukum Taun~t, 'Isa j\1,rnasih-pun' menyatakan bahwa beliau-
pun tidak akan mengobah. Beliau berkata, (Matlus 5;17): "Janganlah kamu
sangkakan aku dat'img hel).dak merombak hukumTaurat atau kitab nabi-~abi;
bukannya aku ~atang he~dak merombak, Jllelainkan hendak menggenapkan."

. (l &) Karena sesungguhnya aku berkata, kepadamu, sehingga langit dan ~
burni lenyap, satu noktah at au sat~ titik-pun sekali-kali tidak akan' lenyap
dari pada hukum Taurat itu sampai sem\lanya telah jadi.", .

S.. Al-Qur'an atau AI-Furqan
(

Sebagai penutup daTi keempat kitab itu, - bersama qengan suhuf-suhuf
yang lain, yang diturunkan kepada Nabi-nabi dan ~sul, maka datanglah
Wahyu yang bernam~ AI-Qur'an dan bernama juga AI-Furqan.

Qur'an artinY3 bacaan. ' )
Furqan artinya pemisahan. Yaitu pernisahim di afttani yang benar de-'

. ngan yan:g saiah. Pernisah, di an tara yangterang denganyang gelap.
, Untuk melillat bagaimana inti kesatuan AI·Kitab; cobalah baca AI-Qur'-

im Surat AI-Isra' (17) ayat 22 sampai 38: \

'( )' ~r/~ ,,/,;".J~//..1,=-::-{./('1I~'t\~\.A'/~."~'1
~(~f\ .~~~~~-..r ~~~~ .

"JiJriganlah engkau jadiKan beserta Allah akan" tuhan yang lain;
niscaya ~duduklah engkau defJgtln kecelaan dan' kecewd.'" (Ar-Isra: S.17: 2~)

many'a manusia yang j>ersclisih, diberi juga gelar Hanak Allah. H,Maka setelah datang N~bi
dan Rasul Allah Muhammad s.a.w., tidaklah dipakai perkataan itu, sebab sudah kerap
meny\esatkan. Lalu diganti dengan kata yang- penuh langgung' jawa. "Khalifatullah''"
Waliur Rakhman.'" I

,\
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"Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Jika kamu
menjadi orang yang baik, maka sesungguhnya Tuhan adalah kepada orang
yang menuju jalan-Nya memberi ampun. "{Al-Isra': 5.17:25).

-'''';$·::::;'1/ ," ~t\ .("\/~"<"". '''(~' '{\\\';u'(~ ......'...)/. 'J~ d.'..J~J ~?"./ ~..... ~ ,
(~, ~~-f',)
"Dan berikanlah kepada keluarga itu akan haknya, dan orang miskin,

dan anak ialan-raya dan jangalah kamu membuang-buang hartamu." {Al-Isra'
S.17:26).

136

"Hamparkanlah kepada keduanya sayap merendahkan diri daripada
rahmat, dan katakanlah : 0 Tuhanku, rahmatilah keduanya scbagaimana
mereka telah mengasuhku di waktu kecilku. "{Al-Isra ': 17:24).

"Dull telah menghukum Tuhanmu, bahwa jangan kamu menyembah
melainkan kcpada-Nya, dan kepada dua orang ayah bundamu hendaklah ber
buat baik. Tatkala telah tua seorang di antaranya atau keduanya maka jangan
lah engkau katakan kepada keduanya kala bentakan, dan jangan dihardik ke
duanya, dan katakanlah kepada kcduanya kata-kata yang mulia. "{Al-lsra: 5.
17:23).

, (

j ,

'''Dan telah merrkhukum ,Tuha,nmu, bahwa jangan kamli meny~mbah
melliinkan kepada-Nya, dan kepada dua orang ayah bundamu hendaklah ber-
bUllt baik. Tatkala tela,h tua seorang di antaranya atau keduanya maka jangan-
lah engkau katakan kepada keduanya kata bentakan, dan jangan dihardik ke-
duanya, dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia." (Al-/sra: S.
17:23). '

~\/~~ •.\ "'/('0{' ':'/"1t\~ .•./~\ /~~ : . ~ (
'~J ~-Ja-'--',~'y ~~~ C· ~'.)

~' / \/~/( ,~ IYJ,'I) . ~L}, ~U
. 1\

"Hampar~anlah kepada keduanya sayap merendahkan diri daripada
rahmat, dan 'katakanlah :'0 Tuhanku, rahmatilah keduanya s~bagaimana

, mereka telah mengasuhku di Waktu kecilku. " (A l-Isra': 17:24). '

"Tuhanmu lebih mel1getahui apa yang ada dalam dirimu. Jika kaniu
'menjadi orang yang baik, maka sesungguhnya Tuhan adalah kepada orang'
yang menuju jalan-Nya memberi ampun. "(Al-!sra': S.17;25).

/ .\"';S":rJ,1/ I "~t\ -(",,/ --:"<""" (\/~, "{t\~'~'( ,
~/,.1..)/. i.J~~!.J~,J ~~ /~,

, (~\ ~?-">.'\)
''Dan berikanlah kepada keluarga itu ,akan-haknya, dan orang miskin,

dan artak jalan.rayJircwn jangalah kamu membuang-buang hartamu. " (Al~/sra':
S.17.:26).

(
\ '
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"Dan janganlah kamu bunuh putera-puteramu karena takut melarat.
Kamilah yang member; rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Membunuh

"Sesungguhnya Tuhanmu menghamparkan rezeki kepada siapa yang di
kehcndaki-Nya dan menentukan jangkanya. SesungguhnyaDiaadalah kepada
hamba-Nya kenal dan memandang, " (A l-Isra ': S.I 7:30).

~
./.,~~\~\./ ~.",_"../ /,-(,.~/.",""'/'./~Y::'1~}t::;~I/
./ I' "~' ' • L - ~ \,~---"i' v!:-' _1' \- -~..T ~ ':; J, _ ) I.J ~

('f\ )Y.~\). ~~5\(
:/

"Dan [angalah engkau jadikan tanganmu terbelenggu kepada kudukmu
dan jangan engkau lcpaskan pula sclesap-lepas saja; niscaya duduklah engkau
dalam celaan dan menvcsal. " (A l-Isra ': S. J 7:29 ).

»r> \/./\'/"~\\O/ '././/~'J/ /'j \"./::.t/~1. - \......A) • ,A.:" ~ - -. \~" '\~~~./~V !;...)/_~,. _'/~..)/ ._ .~\,)~

;,/
(f.•_!r-fl). ~

"{J(/I/ (atka/a engkau tolak mcrcka karena mengharap rahmat daripada
Tuhanmu yal/g sangat engk au harap-harapkan, maka katakanlah kepada
mcreka kata-kata yal/ mudah." (Al-Isra': 17::!8),

~:;:;p./."'~'./' '·/':I/--:'i..!.~lt ~i~.J."/...-:'t// ../·,,':1/
.»: _-' \ »: -'1 ~~\-"'l' ' .!.J..u l_.J-,')

, • ~ /' J- -~~
?"_/ 0' »r.>

(~~~y'I) .1~~~

~j.j_;~;_;~_;~~~~~\rc~~;\!v
(~~~.Jf\) . ~_;:-::;1J

"Orang \,III/g pcmbuang-buang harta adalah kawan sctan-setan. Dan
udalah sctan kcpuda Tuhannya amat kufur. "{Al-Isra': 17:27).

.~7,~6~<U\~~~~//~j\:~1\)'('~~X1\~~
( 'V ~_!.r .vI )

r , ( /

\

\

(,·?f"'~/t!~:::J\~~;?~\\/'f.j\ ~,\<~\,.~~(")§,? \
'l)~;y;O 0" ,'-'!.J~.. 'r'Y~'.7 0;),/. ,iJ"
(f;V ~JpJo'\) I .

"Orang yang pembuang-buang 'harta adalah kawan' setan-setaQ. Dan
adalah setan kepada Tuhannya amat kufur. "fAI-Isra': 17:27). "

( , oJ, ' . 1.
~./~ "/"<~ ./"; .1J;/: ~/ ..//~v'-'~/1'-/. ~ ,,/ ~

s;.; ~J/'-Jo;~~" /.~~~\;~
, ) , -?"/,,/ •....,.•./

(~"'~Jf\ .• 1;~~
"Dan tatkala engkau tolak mereka karena mengharap tahma.t daripada

I '
\ Tuhanmu yang sangat engkau harap-harapkan, maka katakanlah kepada

mereka kata-kata yan mudah." (AI-Bra': 17:28).. .s:;::; i ./("'~~~''~/.(I/~.!.:'i~.1~'?'"/ ~t// .,/ ••/.~t/
/' .•• -.~\ I /' ,- ) ~~\ ".AJ" • b...ul'-~1

:/ • • ~ ./ J- ,-~~
"\ ~~./ #/ ~~ /(~~~i\)·J;r~~

"Dan jangalah engkqu jadikan tanganmu terbelenggu kepada' kudukrnu
!cJanjangan ~ngkau lej:Jaskanpula selesap-lepas saja; niscaya duduklah engkau
dalam celaan dan menyesal. " (Al-Isra': S.17: 29 ). [

';''/ ,:.;,)/\'7'~\ lO,,/ ':/!.-7 ~~J/./'")'\~~.:::.t/~".I.,";" . ~ J.:> J.AJ -. .• • ". \..:.?:- f~../~0 !;..J/ _!.J'" _ /'-'..)~~ •... ~l,)~ I
I ..•.• /' 0

"'( /4./f.·•.Jr7~\) .• ~

o"Sesu~gguhnya Tuhanmu menghamparkan rezeki kepa4a siapa yang di-
kehendaki-Nya dan menentukanfimgkanya. Sesungguhnya Dia adalah kepada
hamba-Nya kenai dan memandang. " (Al-Isra': S.17: 30).

, ,

~:ili'f\~~\/";/,,~"t' /~-(,,'<l ~\4 /~ -:'!f~ ••:1;'\~i5<;/
~v l- ~~,)"~;J~ -'f u:t- ~ .Y\.4)- ~"f ~~--' ,:." ~

~ 1?4~\~.//
\ ' ('f,,~.1-~\).~ ~~~

y

"Dan janga'llah 'kamu bunuh putera-put~ramu karima takut melarat.
Kamilah yangmemberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Membunuh -

• I', I
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"DanjanganJahkamu bunuh akan suatu nyawayang diharamkanAllah,
melainkan dengan haknya. Dan barangsiapayang terbunuh dengan aniaya,
maka telah kami jadikan bag;walinya kekuasaan.Maka ianganlahketerlaluan
di dalam melakukan hukum bunuh. Sesungguhnya dia yang terbunuh adalah
dibela... (Al-Isra': S.17:33).

~{r("~1../..J''''''''' '<11'/,.)'./ ''/'r/ 1\ .tfl ;/('" / '....J'./.~.(f/
Ji,_;,Oj.,;l \&-~~ \~c$?~)~~ IJ\; Y.;V "J_J

( ) oe-> <\''l·C~,~\,.\'-:J~r2. ~..v' . ~_,_... (.)ISV uJ;.::--r-:t.
"Danjanganlah kamu dekati harta anak yatim, melainkan denganjalan

yang sebaik-baiknya, hinggasampai dia dewasa.Dan teguhilahjanjimu, karena
janji itu meminta pertanggunganjawab." [Al-Isra':S. J 7:34).

~ ..-: .it1~~'-~',.)'\ \v "_j\, ,./ .>~~ i\ -1k-t\\~ .\/
~ -r :»:» ~~.~_)..J <";H)=.N~-,~

/' ..... "
( ) '" ,:,,1 /"/"'./
~O ~J!' • ~~\i~~

"Danjujurlah pada katian apabilakamu mengati, dan timbanglahdeng
an anak timbangan yang lurus. Itulah yang baik danyang seelok-elok ta'wil...
[Al-Isra'; S. 17:35).

$i1*'\:{ti.......;;;Ji./ ~3\~,~i... '.11\ /~\/ ~ ::-;:('v;...J ~~'r:J ..~L- u~:r~~ ~\,.e~)J

mereka itu adalah suatu kesalahan yang maha besar." [Al-Isra'; S.17:31)

r, ) ....<f .. ./ ..... "'":/' .......).~ "" ......./I-?'~ ~" ,1""''''''<t./,~~ b-'-fl . ~ ..\,;-, ~\J!)ft 4.:J1~)\~?)'_,

(

\

"Dan fanga~ah kamu bunuh akan suatu nyara yang diharamkan Allah,
melainkan dengan 'haknya. Dan, barangsiapa yang terbunuh dengan aniaya,
maka telah kami jadikan bagi walinya kekuasaan. Maka janganlah keterlaluan
di dalam melakukan hukum bunuh. Sesungguhnya dia yang terbunuh adalah
dibela." (AI-Isra':' S.17:33). ) " ,

l " "
~""'.,'/(~~1.-~ '/11/,/ / '/'r /. ~\ of'\ji)' /"'1 "..,'/;'/~f/, .; ~ 0...).,;1 \. ' ". '\ . ~ •• \),).. \ u\; \ ":iJ "'i

"..:.z).;J, ... ~~ '-S/, '" ~,.... , ~ir u.. ,;:..."":;....-', ()' ~,'?:'/ <\-?:~'/ ",~ ,z~'/ \rt ~Jl\ • ~~U\L u.' ~:.;r-- // .>
J ( • •

':Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, melainkan dengan jalan
yang sebaik-baiknya, hinggasampai dia dewasa. Dan teguhilqh jarzjimu, karena
jarji itu meminta pertahggungan jawab." (AI-Isra': S.17:34). '

~'?~ a1~~1\ \~/,..j~\.!.~~~\i\-1~,\~ ~.\".."~ / ../ ~~.:Jj...).J, -" ):J::-N~J~
y . / /

, ( , )'" \(-' /""..,. /

~6 ~J;"./Y~\i~~

"Dan jUjurlah pada katian apabila' kamu mengati, dan timbanglah deng-
ananak timbangan yang lurus. 'Itulah yang baik dan yang srelok-elok ta 'wil. "
(Al-Isra'; S. 17:35). _ )

~. '.'

, ~i1~\:<t\/ ~i/ :~\~\~i"-4J·.11\ /4~,~,~~', /!J J-~If:J ..:Jc:,- u~~~ "/ ~ 'J
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( ) ..<1 _, ./"./ / l'l
'" 'Y..r' . )'~~.:.>'

"Dan janganlah kamu campuri pcrkara yang tidak ada dengan dia pe
ngetahuanmu, Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati tiap-tiap
semuanya itu ada/all akan dipertanggung jawabkan." (Al-Isra; SI7:36).

Jq\&);~:;'JijJDdrlt;i;'1\~<)_;
(. ~V ;JJJfI) .1~

"Janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan angkuh, sesungguhnya
engkau tidaklah akan dapat merobek bumi dan tidaklah akan sampai ke bukit
tinggimu. "{Al-Isra; SI7:37).

I~I\I~(/ :s;.·i<t'>; <;-11.\-:, ~/ MI ~'/i~~\~~/ ~ . ~ ",_. -'/ ~ .IJ .. J;4.rJ ", ...-
1'''/ r/ »».> ......""'//. ,r/~//'

('f,\ ~-YI) .1_,_...\.,a ~r"'~~ _;..\
"Demikian itulah daripada apa yang mewahyukan Tuhan engkau

kepadamu daripada hikmat. Dan janganlah kamu jadikan serta Allah akan
Tuhan yang lain. Niscaya dilemparkanlah kamu ke dalam neraka jahanam
dengan menyesal dan keruntuhan: "[Al-Isra ';S 17:39).

:;~ ~~\~:rj~~p'~~~r~j~i~'7'
,//,/, /'~"~/.. '~.4 /, .....1-/ '///'/(,,!"'//
\ ~\ ~. \..l.) i,V «; \_..lI" \ 4...>..lJ' u.\i~c>-v-;~.~ .. ~ ~ ~~", .. - ~,/ ....... ....../

~,~~ ~\u{~ «s:j(~\)r~\f~\(r.=~/ tl\. ......",• ,;,~~0: ......1.),,'-' v- 1f:.Jc.:t ...-
I /·/_f"/,,1/'J4~/.

(~-' ~..vJ,).-t~~)j;',;!jj)~~.p
(J) "Alif, Laam, Miim. (2) Allah, Tiada Tuhan selain Dia; Yang Hidup

dan Yang Maha Teguh (3)Menurunkan Dia kepada engkau akan al-Kitab de
ngan kebenaran. Mengakui bagi apa yang di hadapannya. Dan te/ah diturun
kan-Nya pula Taurat dan Iniil. (4) sebelumnya; menjadi petunjuk bagi
manusia, dan diturunkan-Nya pula Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang
yang ingkar dengan ayat-ayat Allah bagi mereka adalah siksa yang pedih. Dan
Allah adalah Maha Mulia dan mempunyai pembalasan. "(Ali- 'Imran: S.3: 14).

j"

/

, )' ~--'-~/-'~/)I''l(,-, \~Jr-r\ • ~ A:.s-iJ~
"Dan janganlah kamu campuri perkara yang tidak ada dengan dia pe-'

ngetahuanmu. Sesungguhnya pendengaran dan, penglihatan dan hati tiap-tiap
'semu~nya itu, adalah aka!! dipertanggung jawabkan. "(Al-Isra; S.r/36J,

,jL2\ ~:/V~ < ~~i~:~~1Jf\ ~/ '.;;~\. ,,';<;/,
.> . I.T~~ i:-'jt'1J J:- ~~, ~ IJ

, "1,v
, ' (.~V,,'1-~\) :'i~

''Janganlah 'kamu berjala1;ldi atas bumi dengan angkuh, sesungguhnya
engkau tidaklah akan dopat merobek bumi\dan tidaklah akan sampai ke bl/.kit
tinggimu. :' (Al-Isra; S.I7:37).

~ij\..t\//j;iY/>~b.~6.(~/ ~\r--~/\~~\_
, "'__~ . ~ --- ":/ ~ .U .. J;~ __ /'/ L.. \. ,

. ( ) \?~--'r,;' \.•••~J./,/4 // L..z:::tJ'/{ '\r'\ JoI:.VI. . \ • ~ , ~ •••• ~
~/, }.)~.- ,- ,.' .t .'.r

"[)emikian itulah, ddriPada apa' yang mewahyukan Tuhan engkau
kepadamu daripada hikmat. Dan janganlah kamu jadikan serta Allah akan
Tuhan yang lain. Niscaya dilempark~nlah kamu ke dolam neraka jahanam
dengan menyesal dan keruntuhan. "(AI-Isra.';S. 17:39), -

'fl-l; ';'1:'$l\~SY;;Pi~s;.~l:'~}:qi,.-rs\
, ,) .r/ ~ .Y~~,f~"'" '~4 Ar/,-1-/,"// /,/ <t r! III /'"

,\ ~. \ ..L) I.~ ~..'.....D .. \' 4..> J.>' u.\i ~",,~V":""'~.~.,~ ~ :r~--....c..t-! / /. // {, "

, .f' \< / ~ ~,. \:~ \'--'(t? ",.1\,~,lr-( \~~{\0~!.~/,'It\t ,
\ ~ J.s, /4»~ ... YJ~,;;r..~ u~v~~ UjJ~~~

,/ " /";J'''",u1/~ .• /', (~ .., A'YJI). -t~l,)..J.:'Jf~~ ~~
(1) "Alif, Laam, Miim. (2) Allah, Tiada ~han selain Dia; Yang Hidup

dan Yang Maha Teguh (3) Menurunkan Via kepada engkau akan a/-Kitab de-
ngan kebenaran. Mengdku(bagi apa yang di hadapannya. !)an tela1 diturun-
kan-Nya pula Taurat dan Injil. (4) sebelumnya; menjadi petunjuk bagi
manusia •. dan diturunkan-Nya pula Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang
yang ingkar dengan a)lat-ajat Allah bagi merek~ adalah siksa yang pedih. Dan ,
Allah adalah Maha MUli~'(1anmempuhy~i pembaJasan. "(Ali-1mran: S.3: 1-4).. /
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"Dipukulkan kepada mereka kehinaan, di mana juapun mereka diasuh,
kecuali dengan tali daripada Allah dan tali daripada manusia, dan pulanglah
mereka dengan kemurkaan daripada Allah, dan dipukulkan pula kepada
mereka itu kemiskinan. - Yang demikian itu ialah lantaran mereka adaiah
mendustai ayat Allah dan membunuh akan Nabi-nabi dengan tidak jalan yang
benar. Demikianlah dari sebab kedurhakaan mereka dan mereka melanggar...
(Ali- 'Imran: S.3: J J J J.

Hendaklah kita seluruh manusia berani melepaskan diri dari pada ikatan
rasa benci karena perlainan agama. Jika ini kita lakukan, apatah lagi bag: se
orang Muslim, lalu dia selami isi kita-kitab sud itu, akan bertemulah olchnya
bahwa isi seluruh kitab itu, baik Taurat, atau Injil, atau Zabur dan apatah lagi
Al-Qur'an, akan bertemulah olehnya bahwa intisari itu ialah dua: Tali Tuhan
dan Tali Manusia.

Pertarna berabdi menyembah Allah, kedua menjaga kcselarasan dalam
masyarakat. Maka bilamana salah satu daripada kedua tali ini terputus, nisca
ya hancur leburlah kehidupan, menycranglah kemiskinan dan kehinaan,
padamlah suluh yang memberi terang petunjuk dalam hidup.

Pcrtama tali pengakuan kesatuan Ilahi.
Kedua tali pengakuan persatuan insani.
Apabila tali pengakuan kesa tuan Ilahi telah teguh. dengan sendirinya

teguhlah tali persatuan prikemanusiaan. Saya tidak akan menganiaya tuan.
saya tidak akan rnenciderai isteri tuan, scbab kita ini sarna hidup di dunia di
bawah naungan panji-panji Allah. Saya tidak akan sanggup hidup scndiri. ka
lau tidak dcngan tuan.

Inilah yang dilukiskan dalam firrnan Tuhan dengan perantaraan Nabi
Muhammad dalarn Qur'an :

~ \.~ ~\-( \·~~IP.A ~<~..(~~\~ /1:~~
-J~..J./ ~~;-,~ d. .7 ~- !..t'"
/' I,-.-!~."'\~\~' .7 ''/ < .7 !\.7 <./, \~V./ I~t\~ ~ ~ Nf'.J ~ .... {. ~9~'.)~..J~~./ _ ~ -./ v./;,.7 s>

~t' ).....7 .,/ )\/:otl'/iP'~/',/,/~\ ({ /~'_'/'./ \'! \'l'_'~/\,ale - , ~ )' \' - - oU) - \) \)" \.) \S ,....LJ,}~fr1" -y U -J./ ~ ..;- I,) - J r" "
') /.' -',/ '.7 v ,1'/ \ •/' ./ \ ,/ .("t O),YJI . 6_'~~'..J ~~

6. Intisari AJ-K.itab· 6. .Intisari Al-Kitab

Hendaklah kit~ seluruh.manusia berani melepaskan diri dari-padiikatan
ra$ll bend karena perlainan agama. Jika ini kita lakukan, apatah lagi bagi se-' .
orang Muslim, lalu dia selarni isi kita-kitab sud itu, akan bertemulah olehnya '

r bahwa isi seluruh kitab itu, baik Taurat, atau Injil, atau Zabur dan apatah lagi
- I '

Al-Qur'an, akan bertemulah olehnya bahwa intis~ri it}! ialah dua: Tali Tuhan
dan Tali Manusia.

, _ .Pertama berab!li menyembah Allah, kedua menjaga keselarasan dalain
masyarakat. Maka bilamana salah satu-daripada kedua tali ini Iterputus, nisca-
ya hancur leb~rlah kebidupan, menyeranglah kerniskinan dan kehinaan,
padarnlah s\.duh yang membeh terang petunjuk dalam hidup.

Pert'ama tali pengakuan kesatuan Ilahi.
Kedua tali pengakuan persatuan 'insani. . \
~pabila tali pengakuan kesatuan Ilahi te~ah teguh, dengan sendirinya

teguhlah tali persatuan prike!TIanusiaan. Saya tidak akan menganiaya tuan,
saya tidak akan menciderai isteri tuan, sebab kita ini sarna hidup di dunia di
bawah naungan panji-panji Allah. Saya tidak akan sanggup hidup .se·ndiri,ka-
'lau tidak dengan tuan. -

Inilah yang dilukiskan dalam ruman Tuhan dengan perantaraan Nabi
Mu~amrnad dalam Qur'an : I '

-< \ "::: ~,<, \,,~~,p!:.~<-{r~~\~/~2J-~~~~/. ~~ ~~ ii ./ ~-:- ~
--( It

'
• ~~~"",,~\~' ,,/. ',/ -! /. ~ \/ .J(/. \~V/. I~t\

~ ~ ~~ M'.J ~ ~ '-V~~~ ~ t.X'.:.tJ ..
.7 /_ ~ ~-/. "'~-.7 V

'/.
-:'If' }"'./ ,./ /~~f"/~"~/'/'" ~ \ ({ /~'-'/" ./ ,'!l'l")'~~-
G\))'- -..l~ ")'\<J -- -.03 ~uu~ ~ '~ts.....J..)u,,~_> f- _:>- ,.J",./ ...> - ~ ~ r .. ;,

I . \ - , ./. ")'./''/ "/1'1'/\ ,,// ./
, ("~oJY"\)· 6-,~~~~~

, "Dipukulkan kep(l(Ja mereka kehinaan, di mana juapun mereka diasuh,
kecuali den"ian tali daripada Allah dan tali daripada manusia, dan pulanglah -
mereka d1!ngan kemurkadn daripa~a_ Allah, dan dipukulkan pula kepada ~
mereka itu kemiskinan. - Yang demikian itu ialah lantaran mereka adalah .
mendustai ayat Allah dan membunuh akan Nabi-nabi dengan tidak /alan yang .
benar. Demikianlah dari sebab kedurhakaan mereka dan mereka melanggar. "
(Ali-7mran: S.3: 111).
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Kitab tertulis
Tadi telah kita nyatakan bahwasanya AI-Kitab itu dua artinya. Pertama

perintah Tuhan, atau suatu kewajiban yang dibebankan di atas pundak makh-

7. Naskah Kitab-kitab Suei

Oleh sebab itu tidaklah salah jika ahli sejarah dan filsafat mengatakan
bahwasanya ketiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam, adalah dari satu
rumpun. Sebagaimana Bahrum Rangkuti pernah menyatakan: "Sernua dari
Khaimah Ibrahim."

"Tidaklah mereka sama; daripada Ahlul Kitab itu ada ummat yang
tegak-teguh, membaca ayat-ayat Allah tengah malam dan mereka pun bersu
jud. Mereka percaya dengan Allah dan hari akhirat, dan mereka menyuruh
berbuat yang ma 'ruf dan mereka melarang daripada yang mungkar, dan deng
an segera mereka cepat menuju kebajikan. Itulah orang-orang yang saleh...
(Ali- 'Imran: S.3. 112-11J).

Terang ancaman ini datang, ancarnan kehinaan dan kemurkaan Ilahi
kepada Ahlul Kitab, penerima warisan Taurut , Zahur dan lnjil, yang ki tab
masih mereka pcgang, tetapi intisarinya tidak rncreka perhatikun lagi. Huk um
yang begini bukanlah berlaku kepada Yahudi dan Nasrani saja. Ummat Mus
limin scndir i, yang telah kay a dengan ernpat kitab, dan rnengakui Quran seba
gai "Ibu dari segala kitab" pasti aka". bahkan telah dipukulkan kepada mere
ka kehinaan dan kemurkaan Tuhan. karena kulit kitah dipegangnya. isinya di
lupakannya. Entah mana yang runtuh lehih dahulu, r.ilinya dengan Tuhankah
atau dengan sesamanya manusia.

Di ayat 112 dan 113 dari surat 3 itu lebih dijelaskan lagi. hahwasanya
Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) ini tidaklah begitu sernuanya :

"

. l ,

,,

/, '

Terang ancaman .ini datang, ancaman kehinaan dan kemurkaa-n Ilahi
. -'

kepilda Ahlul Kitab, penerima warisan Taurat, Zabur dan Inji!, yang I9tab
masihrmereka pegang, tetapi intisarinya tidak mereka perhatikan lagi. Hukum /
yang begini bukanlah berhlku kepada ,Yahudi dan Nasrani saja. 'Ummat Mus-
lirnin sendiri,'yang telah kaya dengan empat kitab, dan mengilkui Qur'an seba- (
gai :'Ihu dati segala kitab" pasti okan, bahkan telah djpukulkan kepada ,'!Iere-.
ka kehinaan dan kemurkaan Tuhan, karena ku'lit kitab dipegangnya:, isinya di-
lupakannya. Entah mana yang runtuh lebih dahulu, talinya dengan Tuhankah
atau dengan sesamanya manusia. . .' , - ','

Di ayat 112 dan 113 dari surat 3 itu lebih dijelaskan lagi, bahwasanya
Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) iill tidaklah begiN ~emuanya: ' /

~\
/'r?\' ~ \ '\A\/;;c!~~-"!..\·.\/.c4t\-\ ~:.~ ~ .,~\";/~'~..J~·~u~u\,)6· ~~V l,.,,)~V-'o •...

7" ,....,./ •. ..........\ '/"""'"7 ¢ r -
,/. #..-'!:1 ~ /,''''..J \;/ • ~( Yt\--:' L v~~-:';..J --/. ~..J...J~/>..J /Y-Jr.> uJti)..J~ ~J::''.J/Aj.).>l.J~Y:. 0 '.l.i~".J

~

'? ~'...c \./ /,1("'\--:-'" (JjL/~/' 0 '/'/ ~/p...<::'~' //~/~//
• ••• 0 ~ ~ 0 \ ~ _ • ,. • \ ~ oJ

o •• //_ Lt /~~ -A.. ./ if..) .'-J;;.' ifl.J-?""",,.J, .
Q'~-""c>Y"') ~ .

"

I "

"Tidqklah. mereka sama; da'ripada Ahlul Kitab itu ada ummat yang
tegak-teguh, membaca ayat-ayat Allah .fengah mal(lm dan mereka pun bersu-
judo Mereka peri:aya dengan Allah dan hari akhirat, dan mereka menyuruh

i. (

berbuat yang ma'ru! dan mereka melarang daripada yarg mungkar, dan deng-
an segera mereka cepat menuju kebajikan. ftu/ah orang-orang yang saleh. "
(Ali-1mran.· S.3. 112-113). , .

j. .

- Oleh sebab itu tidaklah ~lah ~a ahli sejarah dlJ,nfJJ.safat.mengatakan
bahwasanya ketiga agama, yaitu-'Yaliudi, NasI ani dan Islam, adalah dari satu
rumpun. Sebagairnana Bahrum Rangkuti pernah menyatakan.: "Semua ,dari
,Khaimah Ibrahim/' ,

. \

7. Naskah Kitab-kitab Suci

,,/I}itab tertulis ;
Tadi telah kita nyatakan bahwasanya Al-Kitab itu' dua artinya. Pertama'

perintah Tuhan, atati suatu kewajiban yang dibebankan di.atas pundak'rnakh-

,
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TuliSOll Taurat
Hukurn yang 10 yang diterirna oleh Nabi Musa di atas bukit Thursina,

telah dipahatkan pada batu. Ada juga tersebut bahwa setiap hukum itu ter
tulis oleh petir datang dari langit, pada kepingan batu di atas bukit. Kemudian
Nabi Musa pun memberikan beberapa petunjuk, sebagai pemecahan dari se
tiap hukum, baik mengenai ibadat kepada Tuhan, ataupun yang mengenai
susunan masyarakat. Semuanya itu pun dicatat di dalam kitab. Dan hukurn
hukum yang telah dicatat itu diperlihara baik-baik oleh Bani Israil sejak
mereka meninggalkan Mesir dan menyeberang lautan yang terbelah tempat
mereka akan lalu karena dikejar Fir'aun, Maka hukum-hukurn yang ditinggal
kan Musa itu dijadikan pedoman oleh Bani Israil. sampai mereka dapat men
dirikan kerajaan di Yerusalem. Sampai mereka mencapai puncak kebesaran
nya di zaman raja Daud dan raja Sulaiman. Dua raja yang merangkap menjadi
Rasul Allah.

Lama juga kerajaan Israil itu berdiri di Yerusalem. Dua rajanya dan
Nabinya yang masyhur Daud dan Sulaiman,adalah dipandang sebagai puncak
kebesaran Bani lsrail. Tetapi setelah keduanya meninggal, tidaklah ada lagi
naik seorang raja yang dapat melebihi kemegahan kedua raja itu. Melainkan
kian lama kian mundurlah kerajaan itu. Walaupun beberapa orang Nabi telah
datang memberikan peringatan tentang apa-apa sebab kemunduran, namun
seruan mereka tidaklah menjadi perhatian kaum Bani Israil, Sampai akhirnya
kerajaan itu bertambah lama bertambah ciut dan kecil, dan terpecah jadi dua.
Sehingga datanglah kerajaan lain yang mulai timbul pula dengan kebesarannya
menyerang dan mengalahkan kedua kerajaan kecil itu. Seperti kerajaan Mesir,
kerajaan Babil dan kerajaan Persi. Di zaman raja Israil yang bernama Yusyia,
maka Naku raja Mesir datang menyerang kerajaan Israil itu. Dalam peperang
an Yusyia mendapat luka parah dan meninggal di Yerusalem.

Di zaman raja Yahuakim, datanglah pula Nabukadnesar raja Babil me
nyerang Yerusalem. lnilah masa yang tersedih dalam riwayat kaum Israil.
Negeri mereka dikalahkan. anak-anak mereka dijadikan tawanan dan budak,
dan dibawa ke Babil. Tabut perjanjian Allah, tempat memelihara kitab Taurat
itu turut dirampas dan Tauratnya terbakar, bersama dengan terbakarnya
Rumah Allah di Yerusalem. Hanya perkakas-perkakas pemujaan yang terbuat

luk, Dan arti yang kedua ialah tulisan. di dalam buku yang tertentu. Bukan
saja pada kertas, sebab kertas kadang-kadang belurn dipakai oleh suatu bang
sa. MisaJnya kitab yang ditulis di atas daun lontar , sebagaimana terdapat di
Bali dan Bugis-Makassar.

,-

luk. Dan atti yang kedua ialal}.tulisan, di dalam buku yang tertentu. Bukan
saja pada kertas, sebab kertas,kadang-kadang ,belum dipakai oleh suatu bang-
sa. Misalnya kitab yang ditulis di atas daun lontar, sebagaimana terdapat di
Bali dan BUgis-Makassar. ( .

.Tulisal1 Taurat .
, Hukum yang 10 yang diterima oleh Nabi Musa di atas bukit Thursina,

telah dipahatkan pada batu: Ada jU,ga terse but bahwa setiap hukum itu ter-
tulis oleh petir, datang dad la~git, pada kepingan batu di atas bukit. Kemu:dian
Na,bi Musa IPun memberikan beberapa petunjuk, sebagai pemecaharl dad se-
tiap hukum, baik mengenai ibadat kepada Tuhan, ataupun yang mengenai
sus~~an m,asyanikat. Semuanya itu pun dicatat di dalam kitab. Dan hukum-
huktim yang telah dicatat itu. diperlihara baik-baik oleh Bani Israil sejak
mereka meninggalkan Mesir 6n:. menyeberang lautan yang terbelah tempat
mereka akan lalu karena dikejar Fir'aun. Maka hukum-hukum yang ditinggal-
kan Musa itu dijadikan pedoman oleh Bani Israil, sampai mereka dal1at men-
dirikan kerajaan di Yerusafem. Sampaimereka mencapai puncak kebesaran--

:nya di zaman raja Daud dan raja Sulairnan. Dua raja yang merangka:p menjadi (
. Rasul Allah.

- Lam~ juga kerajaan Israil ii~ 'berdiri di Yerusalem. Dua rajanya dan
Nabi:qya yangmasyhur..Daud dan Sulaiman,adalah dipandang sebagai puncak

_ .\, kebesaran Bani !srail. Tetapi setelah keduanya meninggal, ti~klah ada lagi
naik seorang raja 'yangdapat melebihi kemegahan kedua raja itu. Melainkan
kian lama kian mundurl~ kerajaan itu. Wala,upun beberapa orang Nabi telah
datang memberikan peringatan tentang' apa-apa sebab kemunduran, namun
seruan mereka tidaklahmenjadi perhatiankaum Bani Israil. Sampai akhirnya
kerajaan itu berta~bah lama bertambah ciJ,ltdan kecil, dan terpecah jadi dua.
3ehingga datanglah kerajaan lain yang mulai timbul pula dengan kebesarannya
menyetang dan mengala!1kan kedua kerajaan kecil itu. Seperti kerajaan Mesir,
kerajaan Babil dan kerajaan Persi. Di zaman raja Israil yaI}gbernama Yusyia,
maka Naku raja- Mesir datimg menyerang kerajaan Israil itu. Dalam pepetang-
an Yusyia mendapat luka parah dan meninggal di Yerusalem. -.

Di zaman raja Yahua~irn, datanglah pula Nabukadnesar raja B'abil me-
nyerang Yerusalem. Inilah maila Yang-../tersedih d31am riVvayat kaum Israil.
Negeri mereka dikalahkan, anak-apak meteka dijadikan tawanan dan bUQak,
dan dibawa ke Babil. Jabut rerja-njian' Allah~ tempat memelihara kitab Taurat
itu: ,tunit dirampas dan. Tauratnya terbakar, bersama dengan terbakarnya
Rumah Allah di Yerusalern. Hanya perkakas-perkakas pemujaan yang terbuat ,
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Kitab Zabur
Kitab Zabur pun dernikian pula. Aselinya tidak ada lagi. Dia adalah

kumpulan pujaan kepada Tuhan, pusaka Nabi Daud yang tinggal dalam hapal
an orang Yahudi. Sekian tahun dalam penderitaaan, sehingga yang tinggallagi
hanyalah hapalan. lnilah yang dicatat.

daripada emas dan perak dikeluarkan dari dalamnya dan dihawa scrta ke
Babil, lalu diletakkannya di dekat berhala-berhala Ba'al . yang disernbah
oleh Babil itu.

70 tahun lamanya keruntuhan Ycrusalcm itu, dibawah pcnjajahan
Babil, sampai datang pula raja Cyrus dari Persia, rnernbuat politik bar u, yaitu
mernerdekakan orang Yahudi dan mcngizinkan rnereka menegakkan rumah
persernbahannya kembali di Yerusalern.

Hukum 10 karena jelas dan tcrang tcntulah dapat hapal dan tinggal da
lam ingatan. Tetapi syari'at Nabi Musa yang lain yang berkcnaan dengan suo
sunan masyarakat, tcntu tidak sebagai yang tertulis lagi. Hati teguh mernegang
keyakinan dan kepercayaan, Tuhan tctap satu. Tiada Tuhan selain Allah. Te
tapi zaman telah banyak berobah. Kekuasaan tidak lagi dalam tangan. Bergan
ti-ganti bangsa asing merncrintah. Orang Yahudi telah menjadi bangsa yang
kian kcmari terusir. Hanya mengharapkan belas kasihan yang merncnn tah.

Syukurlah datang Nabi-nabi , sebagai Uzair , Yas'iya, Daniel. Armiya
yang senantiasa mernberi peringatan kaum itu. Tctapi haruslah diakui bahwa
sanya Taurat yang ascii pusaka Nabi Musa tak ada lagi. Orang-orang yang da
tang di bclakang. terutama ularna-ulama, rahib-rahib dan penghulu agarna,
bcrusaha mencatat kenang-kenangan pusaka. Keterangan sedikit lagi. Sebab
itu dapatlah kita saksikan dalarn kitab-kitab "Perjanjian Lama", bahwa kitab
kitab itu terlebih banyak bukanlah catatan sernata-mata wahyu. rnelainkan
orang lain yang datang di bclakang menceritakan kehidupan Nabi Musa atau
Nabi-nabi yang lain. Berupa sejarah, kisah atau riwayat hidup. Dan tentu saja
kadang-kadang terdapat pcrbedaan nama orang atau tanggal dan tahun, sebab
berlain penulisnya. Benedectus de Spinoza, filosof yang terkenal, yang di
lahirkan dalarn agarna Yahudi, menyatakan keragu-raguannya bahwasanya
kitab-kitab itu adalah peninggalan yang ascii daripada Nabi Musa sendiri.
Sebab itulah rnaka filosof yang tha'at beragama itu dipandang perusak agama
oleh kaurnnya. Masyarakat Yahudi menolaknya dan masyarakat Kristen tidak
rnenerirnanya.

daripada emas dan perak ~keluaikan dari dalamnya dan dibawa serta 'ke
\ Babil, lalu diletakkannya di dekatl berhala-berhala Ba'al: 'yang disembah

oleh Babil i~u. /' l'-..J. _ _

70 tahun lamanya keruntuhan Yerusalem itu, dibawah Qenjajahan
Babil, sampai datang pula raja Cyrus dari Persia; membuat politik baru, yaitu
memerdekakan orang Yahudi dan mengizinkan mereka menegakkan rumah
persembahannya kembali di Yerus!llem. ,

Hukum 10 karena jelas dan terang tentulah dapat hapal dan tinggal' da-
lam ingat~n. Tetapi syari'at Nabi Musa yang lain ,yang berkenaan d~ngan su-
sunan masyarakat, tentu tidak sebagai yang ~ertulis lagi. Hati teguh memegang

, keyakinan dan kepercayaan. Tuhan tetap satu~ Tiada Tuhan selain Allah. 'Te-
tapi zaman te~ah 'banyak berobah. Kekuasaan tidak lagi dalam tangan ..Bergan-
ti-ganti bangsa asing memerintah. Orang Yahudi telah n'lerijadi bSlngsalyang
kian kemari terl:lsir. Hanya mengharapkan belas kas-ihan yang me.merintah:

Syukurlah datang. Nabi-nabi, sebagai Uzair, Yas'iya, Daniel, A!miya
yang senantiasa memberi peringatan kaum itu. Tetapi haruslah diakui bahwa-
sanya Taurat yang aseli pusaka Nabi Musa tak ad'a lagi. Orang-orang yang da-
tang di belakang , terutama ulama-ulama, rahib-rahib dan penghulu agarna,
berusaha mencatat kenang-kenanga'n pusaka. Keterangan sedikit lagi. Sebab J

itu dapatlah kita saksikan dalam kitab-~tab "Perjanjian Lama", bahwa kitab-
kitab )tu terlebih banyak bukanlah catatan' semata-mata wahyu, melainkan
orang lain yang datang di belakang menceritakan kehidupan Nabi Musa atau
Nabi-nabi yang lain. Berupa sejarah, kisah atau riwayat lpdup. Dan tentu saja
kadang-kadang terdapat perbedaan nama orang atau tanggal dan tahun, sebab
berlain penulisnya. Benedectus de Spinoza, filosof yang terkenal, yang di-

. lahirkan dalam agama Yahudi, menyatakan keragu-raguannya bahwasanya
kitab-kitab itu adalah peninggalan yang aseli daripada Na~i Musa sendiri.
Sebab ituiah maka fllosof yang tha'at ber~gama itu dipandang perusak agama
Qleh kaurnnya. Masyara~at Yahudi menolaknya dan masyarakat Kristen tidak
menerimanya.

KitabZabur
Kitab Zabur pun dernikian pula. Aselinya tidak ada lagi. Dia adalah

kumpul~ri pujaan kepada Tuhan, pusaka Nabi Daud yang tinggal daiam hapal-
an orang Yahudi. Sekian tahun dalam penderitaaan, sehingga yang, thlggallagi
hanyalah hapalan. Inilah 'yang di~atat. '
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Tetapi tentan~ Injil yang empat yang telah diakui dan disahkan itu rna
sih pula menjadi perbincangan ahli-ahli sejarah Kristen, tentang siapa penulis
nya, bila ditulisnya dan dengan bahasa apa dia ditulis dan di manakah hi-

Kitab-kitab Inji/
Kitab-kitab Injil adalah catatan orang-orang, lama setelah Nabi 'Isa AI

masih dipanggil Tuhan kc hadirat-Nya. Tidak ada sebuah juga daripada kitab
kitab itu yang dikumpulkan dengan suruhan beliau atau setahu beliau.

Kalau dipandang dari segi aseli ajaran agarna Injil sejati hanya satu.
yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita 'Isa anak Maryarn. Adapun
Injil yang ada sckarang adalah ernpat buah kitah yang ditulis dan dicatat oleh
empat orang. yaitu: Matius. Markus, Lukas dan Yohanncs.

Ahli-ahli sejarah Kristen sendiri, baik dari Katholik atau dari Protestan
mengakui bahwa selain dari yang ernpat itu ada lagi catatan-catatan lain yang
bernama Inil juga. Setcngah mengatakan tidak kurang dari 70 buah Injil, ada
pula yang mengatakan 35 buah, tetapi kemudian yang dianggap sah hanyalah
yang ernpat itu saja.

Paulus sendiri mcngakui akan adanya Injil yang lain itu. Dia berkata:
"Aku heran bahwa karnu scbegitu lekas bcrpaling daripada dia, yang mernang
gil kamu di dalam anugcrah Kristus kepada suatu Injil yang berlainan (6).

Padahal yang lain itu bukannya Injil: tetapi ada setengah orang yang
mengharukan kamu dan yang hendak rncnyunsangkan Injil Kristus." (Surat
Kiriman Paulus kepada orang Galatia, Fasal 1:6-7).

Selain dari yang cmpat itu tidaklah diakui Injil yang sah lagi, tetapi di
masukkan dalam daftar "Bacaan yang terlarang", dan yang memutuskan "ter
larang" itu adalah majclis pendeta, disokong oleh kerajaan yang berkuasa.
Majelis kaurn. gereja .itu dinamai "Consili." Orang lain tidak dapat menyang
gah, kalau disanggah ada harapan akan dikucil dari gereja, artinya dihukum
kan "rnurtad." Walaupun yang rnernban tah itu pendetapuJa. Ada harapan dia
akan dikalahkan kalau tidak ada kerajaan yang menyokongnya.

Kitab-kitab Injil yang "terlarang" itu ada yang telah ser gaja dihilangkan
atau dibakar dan ada pula yang tersimpan dengan sembunyi dalam maktabah
rahasia gereja. Di antara kitab Injil yang tersirnpan itu, dan kemudian dapat
diketahui orang luar , Jalu dicetak pula, tctapi tctap tidak diakui oleh gereja,
ialah Injil Bernaba. Keistimcwaan InjiJ Bcrnaba yang terrnasuk daftar bacaan
terlarang ini ialah bahwa di dalamnya dibantah Ketuhanan Yesus dan tertulis
jelas sabda Yesus bahwa akan datang Nabi akhir zarnan, melanjutkan ajaran
Yesus, yaitu Nabi Muhammad.

/

"
I

I l-re

Ki(ab-kitablnjil
( Kitab-kitab Injil ,adalah catatan orallg-oIang, lama setelah Nabi 'Isa ~l-

masih dipanggil Tuhan ke hadirat-Nya. Tidak ada Sebuahjuga daripada kitab- )'
I . I ~

ptab i,tu yang dikumpulkan dehgan suruhan beliau atau setahu beliau. . '
KaIau dipandang dari segi aseli ajaran agama Injil sejati hanya satu,

, yaitu wahyu yang diturunkankepada Nabi kita 'Isa anak Maryam: Adapun
- Injil y~'tg ada ~ekarang adalah empat bUah~kiytb yang ditulis dan dicatat oleh
, empat orang, 'yaitu: Matius, Markus, Lukas dan Yohannes.

, Ahli-ahli sejarah Kristen sendiri, baik dari Katholik atau dari, Prptestan ,
mengakui bah'wa selain dari yang empat itu ada lagi catat~n-catatan lain Ylurg
bernama Inll juga. Setengah mengatakan tidak kUrling dari 70 buah Injil, ada

-pula'yang Imengatakan 35 buah, tetapi kemudian yang dianggap sah hanyalaq
yang empat itu saja.,

,Paulus sendiri mengakui akan adanya Injil yang lain itu. Dia berkata:
"Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada dia, yang memang-
gil'kamu di,dal~m aimgerah Kristus kepada suatu Injil Yli-ngb'erlaimln (6). '

1 )Padahal yimg lain itti bukannya Injil: tetapi ada se~ertgah orang yartg
mengharukan kamu dan yang, hendak menyunsangkan !njil Krist).ls." (Surat
Kiriman Paulus kepada, orang Galatia, Fasal 1':,6-7).

Selaindari yang empat itu tidaklah diakui Injil yang sah lagi, tetapi ~i-,
masukkan dalam :ctaftar "Bacaan yang terlarang", dan yang fnemutuskan "ter- ,
Jarang" ifu' adalah majelis pendeta, disokong ~leh kerajaan yang berkuasa.,
Majelis kaum. gereja .itu dinamai '7Consili." Orang lain tidak dapat menyang- .
gah, kalau disanggah 'ada' harap~n akan'dikucil dari gereja, artihya'dihJkum-

, ' kan "murtad." Wala)lpun ya~g membantah itu pendeta pulli. Ada harapan dia
akan dikalahkan kalau tidak ada kerajaan yang menyokongnya. '

, Kitab-kitab Injil yang "terlarang" itu ada yang telah sel'gaja dihilangkan
atau ,dibak~r1dan ada pula yang tersimpan dengan s,embunyi dalam maktabah
rahasia gereja. Di antara kitab Injil yang tersimpan itu, dan kemudian dapat

,diketahui orang luar, lalu dicetak pula, tetapi tetap tidak diakui oleh gerej~,
ialah InjilBei:n~ba .. Keistimewaap Injil Bernaba yang, termasuk''daftar b~caan

, terlarang ini ialahbahwa di dalamnya qibantah Ketuhanan Yes~s dim tertulis
jelas.sabda Yesus bahwa akan datang Nabi akhir zaman, melanjutkan ajaran
Yesus, yaiftu Nabi Mu'hamrnad.

Tetapi tentang Injil yang empat yang teJah diakui dan disahkan itu rna-
sih, pula menjadi pe;bincangan ahli-ahli sejarah Kristen, tentang siapa ~enulis-
nya, bila ditulisnya dan dengan bahasa apa dia ditulis dan di manakah hi-
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langnya naskahnya yang aseli. Di dalam buku-buku ensiklopedi yang besar
dan kitab-kitab sejarah agarna-agarna yang tidak memihak, yang semata ber
khidmat kepada ilmu pengetahuan dapatlah kita mernbaca bahasan-bahasan
yang panjang tentang hal itu.

I. Yang paling pertama ditulis III/if Matius. Matius adalah salah se-
orang murid '(sa (Hawariy). Kata riwayat. Injil itu ditulisnya dalam bahasa
'Ibrani (Hebrew) atau bahasa Siriani, dan kemudian disalin orang ke dalarn
bahasa Yunani, tetapi sampai sekarang tidak diketahui siapakah agaknya yang
menyalin itu.

Dan salinan asli ke bahasa Yunani itu pun tclah hilang.
Dr. Paust salah seorang ahli sejarah kitab sud dari Protestan rnenulis:

"Niscaya lnjil ini ditulis sebelurn Yerusalern binasa." - Dan katanya selanjut
nya : "Setengahnya menyangka bahwa Injil Manus ini ditulis di antara tahun
60 dan 65." Pengarang kitab "Zakhilah", seorang Kristen Maronis dari Liba
non menyatakan pendapat bahwa Injil Matius ini ditulis di tahun 41. Penulis
Horn berkata: Dikarang (njil yang pertama (Manus) tahun 37 atau 38 atau 41
atau 43 atau 48 atau 61 atau 62 atau 63.

Jadi teranglah bahwasanya Injil Matius yang heredar dan disalin ke selu
ruh bahasa dunia sekarang ini tidaklah disalin dari bahasanya yang aseli, baha
sa Ibrani atau bahasa Siriani. tetapi dari salinannya pula yaitu dalam bahasa
Yunani, dan naskah yang aseli dari bahasa salinan pertama (Yunani) ini tidak
pula bertemu lagi, artinya telah hilang. Sehingga jib ada orarg yang secara
ilmiyah hendak menyelidiki adakah salinan itu tcpat atau tidak, tidaklah akan
dapat rnencapai maksudnya.

2. Iniil Markus: Kata ahli sejarah Kristen, Markus itu adalah gelar penu
Iisnya. Adapun namanya yang aseli ialah Yohancs, agarnanya Yahudi dan di
angkat anak oleh Petrus, dan termasuk 70 orang pilihan. dilahirkan di Yeru
salem. Bersama-sama dengan Paulus dan pamannya Barnabas mcnyiarkan
agama Kristen. Dr. Paust menyatakan bahwa riwayat akhir hidupnya tidaklah
begitu jelas. (njilnya itu ditulisnya dalam bahasa Yunani. Horn mengatakan:
"lnjil yang kedua ini ditulis di tahun 56 atau sesudahnya sampai kepada ta
hun 65, dan riwayat yang lebih banyak ialah bahwa dia ditulis di tahun 60
atau 63." Ada pengarang lain mengatakan bahwa dia ditulis di tahun 61.

3. Injil Lukas; Kata ahli sejarah Kristen, Lukas dilahirkan di Antoichie
(Inthakiyah) dan belajar ilmu tabib. Dialah ternan karib dari Paulus. Dr. Paust
mengemukakan pendapat bahwa dia bukan orang Inthakiyah, tetapi orang
Romawi dilahirkan di Roma. Setengah ahli sejarah Kristen lagi mengernuka
kan pendapat bahwa Markus bukan ahli-tabib tetapi seorang pelukis. Dia bu-

" 1a,~gnya I,1a~ka~ya yang ase,li. D( dalam buku-buku ensiklopedj yang besar
dan kitab-kitab sejarah agama.agama xangtidak memihak, yang semata ber-
khiclrpat kepada ilm~ pengetahuan dapatlah kita rhembaca bahasan-bahasan
yang panjilng tent~ng hal iftJ., Y < 'r

1. Yang paling pertama ditulis lnjil /I1atius. Matiu&.adalah salaQ.se-
. orang ~urid 'Isa.(Hawariy). Kata riwayat, InjH itu ditulisnya dal~ bahasa ,
'Ibrani (Hebrew) a~u bahasa Siri,ani, dan k'emudian disalin orang ke dalam ' -
btahasa Yunani,'tetapi sampai sekarang tidak diketahui siapakah agaknya yang
menyalin itu. ' !

Dan salinan asli ke bahaslj Yunani itu pun tela4 hilang.
Dr. Paust salah seorang ahli sejanih kit~b suci dari Protestan menulis:,

. "Niscaya InjH ini ditulis sebelum 'Yerusale,m binasa." - Dal}katanya selanj1,1t-
nya : "Setengahnya menyangka bahwa InjH Matius ini clltuijs di antara tahun
60 da,n 65'.~'Pengarang kitab ."Zakhilah", seorang Kristen Maronjs dari Liba-
non menyatakan pendapat bahwa InjH Matius mi ditulis di tahun 4;1. Penulis
Horn, berkata: Dikarang InjH y~ng pertama' (Matius) tahun 37 atau 38 at au 4,1
atau 43 atau 48 atau 61 atau 62 atau 63 . l

'J~di t~ranglah ,bahwasan'ya InjH Matius y~q&.beredar danl'qisalin ke selu- "-
·ruh bahasa dunia sekarang ini tidaklah disalin dari bahasanya yangiaseli, baha-
sa Ibrani atau bahasa Siriani,Ltetapi dari salinanny,\ pula yaitu dalam bahasa
Yunani, dan naskah yang aseli dari bahasa salinan pertama (Yunanj) ini tidak
P.ula bertemu ,lagi, artinya telah hHang. Sehingga jika ~da orari yang secaTa
ilmiyah hendak menyelidiki adakah salinan itu tepa~ atau tidak~ tidaklah'akan
dapat men<;:apaimaksudnya., I " I

, 2. Injil Markus: Kata ilhli sejarah Kr~sten, Markus itu adalah gelar Pfn'u- t.,

lisnya. Adapun namanya yang aseli i:ilah Yohanes, agamany~ Yahudi dan di-
angkat anak oleh Petrus, dan t"ermasuk 70 orang pHihan, dilahirkan di Yer.u- ,
salem. Bersama-sama dengan Paulus dan pamannya Barnabas menyiarkan
agama Kristen. Dr. Paust menyatakan bahwa riwayat aIqrir hidupnya tidaklah
begitu jelas, InjHnya itu ditulisnya dalam bahasa Yunani. Horn mengatakan:
"!njH yang kedua ini.ditulis di tahun 56 at au ~esudahnya sampai kepada ta-
hun' 65; dan ri~ayat yang lebih banyak ialah bahwa dia ditulis di tahun 60
atau 63." Ada pengarang lain mengatakan bahwa dia ditulis di tahun 61.

. 3. Injil Lukas,: Kata ahli sejarah Kri,sten, L.!1kasdilahirkan di Antoichie
(Inthakiyah). dan belajar ilmu tabib. Dialah ternan ka'rib dari P-aulus. Dr. faust"
mengemukakan pendapat bahwa aia bukan orang IhthakiYlm, tetapi orang
Romawi dila~irkan di Roma: Setengah ahli ~jarah Kristen lagi Jl}engemuka-
kan pendapat bahwa Markus bukan ahli-ta1;>ibtetapi seorang pelukis. Dia bu-
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kan murid Alrnasih, tetapi murid Paulus, Injilnya itu ditulisnya dalam bahasa
Yunani. Horn berkata "lnjil yang ketiga ini ditulis pada tahun 53 atau 63 atau
tahun 64."

4. Injil Yohanes: Penyelidikan ten tang Injil Yohanes ini dalam kalangan
Kristen sendiri pun agak rnendalarn sekali. Siapa Yohanes itu? Setengah
mereka mengatakan bahwa dia adalah Yohanes anak Zabdi, nelayan (tukang
pukat) murid yang sangat dicin tai oleh Nabi 'Isa, sehingga kepadanyalah 'Isa
Almasih meninggalkan pesan ketika akan disalib, supaya ibu beliau dijaga
baik-baik.

Tetapi penyelidik-penyelidik Kristen yang lain membantah pendapat
itu sekeras-kerasnya, Dia bukanlah Yohanes anak Zabdi murid utama Yesus,
tetapi Yohanes lain yang tidak ada hubungan dengan 'Isa Almasih. Stadlen
menulis: "Seluruh Injil Yohanes itu ditulis oleh seorang rnurid dari Madrasah
Iskandariyah, golongan Yagin di abad kedua Masehi sangat rnernbantah Injil
ini dan segala yang dikatakan berasal dari Yohanes."

Di dalam Encyclopedia Brittanica yang rnenulis di dalarnnya tidak ku
rang dari 500 sarjana Kristen ada ditulis dernikian: "Adapun Injil Yohanes itu
tidak syak lagi bahwa dia adalah sebuah kitab palsu yang ditulis oleh seorang
penulis dengan maksud mengadu-adu dua orang Hawariy, yaitu Yohanes dan
Matius. Penulis kitab ini berkata bahwa dia adalah Yohanes Hawariy yang
sangat dicintai oleh Alrnasih. Tetapi gereja tclah mengakui saja kitab ini dalam
catatannya yang demikian, dan diputuskan saja bahwa penulisnya itu memang
Yohanes murid 'Isa, dan ditegaskanlah nama itu di dalam kitab dengan jelas,
padahal jelas pula bahwa bukaniah dia Yohanes murid 'Isa, Samalah keadaan
kitab yang satu itu dengan beberapa buah kita Taurat yang tidak ada sarna se
kali hubungannya dengan nama-nama tempat dia dibangsakan. Kita merasa
sayang sekali kepada orang-orang yang berusaha dengan sepayah-payah tenaga
hendak menghubung-hubungakan filosof yang mengarang kitab ini sesudah
angkatan kedua sepeninggal Almasih, dengan Yohanes murid nelayan yang
utama itu. Maka usaha mereka ini akan dihernbus angLt:tsaja, sebab bekerja di
luar tuntunan kebenaran."

Jika dibanding-banding di antara keernpat kitab InjiJ itu, maka InjiJ
yang keempat iniiah, karangan Yohanes ini yang telah terang-terang rnenyata
kan kepercayaan bahwa Nabi 'Isa Alrnasih adalah Tuhan, atau anak Tuhan.
Dan menurut riwayat rnereka sendiri lnjil Yohanes ini ditulis ditahun 95, atau
tahun 98 atau 96. Tetapi Horn berkata bahwa InjiJ itu ditulis pada tahun 68
atau 69 atau tahun 70 atau tahun 98 sesudah Kristus,

r I

kan murid Almasih, tetapi murid Paulus, lnjilnya itu ditulisnya dalam bahasa,
Yunani. Horn berkata "lnjil yang ketiga ini ditulis pada tahuri 53 atau 63 atau
tahun 64." I ..J J

4. Injil Yohanes: Penyelidikan ten tang lnjil Yohanes ini dalam kalangan
Kristen se~diri pun agak mendalam sekali. Shipll' Yohanes itu~ Setengah

. mereka'mengatakan bahwa dia adalah, Yohanes anak Zabdi, n~layan (tukang.
pukat) murid yang sangat dicintai oleh 'Nabi '(sa, sehingga kepadanY<;llah'Isa
Alrnasih meninggalkan pesan ketika akan disalib, supaya ibu beliau dijaga

\baik-li4lik. ' . _ .

Te~api .penyelidik·penyelidik Krist~n yang lain membantah pendapat
itu sekeras-kerasnya. Dia bukanlah Yohanes anak Zabdi murid utarrui Yesus,
jefapi Ybhanes lain, yang tidak ada hubungan dengan 'lsa Almasih. Stadlen'
men ulis: "Seluruh lnjil Yoh.a,nes itu ditulis oleh seorang murid dari Madrasah
Iskandariyah, .golongan Yagin di abad kedua Masehi sangat membantah Injil
ini dan segala yang djk:atakan berasal dari Yohanes." \

, ,
Di dillam Ettcyclopedia Brittanicll yang menulis di dalarnny~ tidak ku-

rang dati 500 sarjana Kristen ada ditulis demikian: "Adapun lnjil YOhanes itu
tidak syak lagi bahwa dia adalah sebuah kitab palsu ya~g ditulis ol~h seo~ang
penulis dengan rnaksud mengad~2adu dua orang Hawady, yaitu Yohanes dan
Matius. Penulis kitab ini berkata bahwa dia adalah Yohanes Hawariy yang
sangat dicintai oleh Almasih. Tetapi gereja telah m~ngakui saja kitab ini da4un.,
catatannya yang d~rniki~q, dan diputuskan saja bah~a penulisnya itu memang
Yohanes murid 'lsa, dan ditegaskanlah nama itu di dalam kitab dengan jelas,
padahal je~s pula bahwa bukanlaII dia Yohanes murid 'Isa. Samalah keadaan

, I

kitab yang satu itu dengan beberapa bUah,kitll Taurat yang tidak ada: sarril}se-
kali hubungannya dengan nama·~ama tempat dia dibangsakan. Kita merasa
sayang sekali kepada orang·or~ng Yan.gbe'rusaha dengan sepayah·payah tenaga
hendak menghubung·hubungakan filosof yang mengarang kitab ini sesu<!ah
angkatan kedu'a sepeninggal Alma sih , dengan Yohapes murid nelayan yang
utama itu. Mak'a usaha mereka ini akan dihembus angiJ;1saja, sebab bekerja di ,
luar tuntunan kebenaran."

, I

- Jika dibariding-band~g di antara keempat kitab mjil itu, ntaka Injil
yangkeempat fmlah" kafangan YOhanes ini yimg telah terarig-t~rang mimyata-

> kan kepercayaan qahwa J:Ilabi '{sa Almasih adalah Tuban, atau anak T\Jhan.
Dan menurut riwayat mere'ka sendiri Injil Yohanes ini ditulis,'ditahun 95, atau
tahun.98 atau 96. Tetapi Horn berkata'bahwa Injil itu llltwis pada tahun 68

, atau 69 atau tahun 70 atau tahUD 98 sesudah Kristus.
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8. Kepercayaan lslam kcpada Kitab-kitab Suci
Setelah nyata di atas tadi bahwasanya Al-Kitab itu dua artinya,

yaitu pertama perintah Barn, kedua buku yang tercatat, maka bahwasanya
Tuhan Allah pernah menurunkan wahyu-Nya untuk keselamatan manusia
dengan perantaraan Nabi Musa yang bernama Taurat, dan perantaraan Nabi
Daud yang bernarna Zabur, dan perantaraan Nabi 'lsa Alrnasih yang bernama
Injil, tetaplah itu menjadi pokok kepercayaan Islam.

Hukum 10 tetaplah dipertahankan, dan tetap rnenjadi pokok pandang
an hidup bagi seorang Muslim. K.ecuali tentang hari Sabtu. Tetapi kitab
Taurat yang tertulis sekarang ini, yang terkumpul dalarn "Perjanjian Lama",
dan kitab lnjil, yang terkumpul dalam "Perjanjian Baru", semuanya dipan-

Sctcngah ahli sejarah Kristen membcri kctcrangan bctapa asal mula
Injil ini dikarang. Yaitu, katanya, bahwa setengah manusia telah dipengaruhi
oleh suatu fikiran bahwa Almasih bukan Tuhan, dan bcberapa mazhab (sekte)
di Timur telah memegang tcguh kepercayaan itu. Maka diminta oranglah
kepada Yohanes supaya ditulis sebuah Injil yang menjelaskan kctuhanan
Yesus, maka ditulisnyalah Injil ini. Jirjis Zuin, seorang pemuka Kristen yang
terkenal dari Libanon menulis: Sirpcntus dan Epison dan pengikut-pengikut
nya mengajarkan bahwa 'Isa Almasih bukan Tuhan, hanyalah manusia biasa.
Dan scbelum dia dilahirkan oleh ibunya Maryam, dia beJum ada. Yaitu dalam
tahun 96. Maka berkumpullah beberapa orang uskup dan meminta kcpada
Yohanes supaya mengarang Injil, dijelaskan apa yang tidak jelas ditulis oleh
.lnjil yang lain, yaitu tentang kctuhanan Alrnasih."

Dari segala bahan yang kita kernukakan itu, yang dikutip dari kete
rangan orang-orang Kristen sendiri, jelaslah bahwa keempat kitab itu tidak die
tubs di zaman 'lsa sendiri. tcrutama Injil Yohanes, ditulis sctengah abad
lcbih, sesudah beliau dipanggil Tuhan, atas pcrmintaan satu golongan Kristen,
untuk mcnen tang golongan Kristen yang lain, karena yang lain itu tidak mau
mengaku bahwa Nabi 'Isa adalah Tuhan!

Dan juga sampai kepada zarnan sekarang ini, 20 abad scpcninggal Nabi
'Isa masih ada juga dalam kaJangan Kristen sendiri seumpama sekte "Unita
rian" yang tetap tidak mau mcngakui bahwa Nabi 'Isa Tuhan, atau anak
Tuhan.

Dan di dalam kita-kitab itu ada dicatatkan perkataan-perkataan Nabi
'Isa, dan ada pula kissah kehidupan dan perjalanannya, yaitu diceriterakan
orang lain, lama setelah beliau dipanggil Tuhan. Sehingga di dalamnya selaJu
terdapat perbedaan-perbedaan catatan.

\, - ..,"

Setengah ahli sejarah Kristen memb~ri keterang~ be tapa asal m~la
InjiI ini dikarang. Yaitu, katanya, bahwa setengah manusia telah dipengaruhi
oleh suatu flkiran,bahwa Almasihbukan Tuhan, dan beberapa mazhab (sekte)
di Timur telah memegang teguh kepercayaan itu. Maka diminta oranglah"
kepada Yohanes supaya ditulis sebuah Inji! yang menjelaskan ketuhanan
Yesus, ,maRa ditulisnyalah Injil ini. Jirjis Zuir,l, seorang pemuka Kristen yang
terkenal dar~ Li]:>anon.menulis: Sirpentus dan Epison 4im pengikut-pengikut-

, nya mengajarkan bahwa 'Isa Almasih'bul<an Tuhan, hanyalah nianusia'biasa.
Dan sebelum dia dilahirkan oleh.ibunya Maryarn, dia belum ada. Yaitu dalam
tahun 96. Maka be.rku)l1pullah beberapa orang uskup dan meminra kepada
Yohanes supaya mengarang Inji!, dijelaskan apa yang tidak jelas ditulis oleh
" • , I
IInji!yang lain; yaitu tentang ketuhanan Almasih." ,

I -

Dari segala bahan yang kita ke~llkakan itu, yang dikutip dari kete-
rangan orang-orang Kristen sendiri, jelaslah bahwa keempat kitab itu tidak di-
tulis di zaman 'Isa sendiri, terutama Inji! Yo4anes, ditulis setengah abad
lebih, sesudah beliau dipanggil Tuhan, atas perrnintalm satu golongan Kristen,
untuk menentang golongan Kristen yang lain, karena yang lain itu tidak mau
mengafu bahwa Nabi '!sa adalah Tuhan! . . , "

---Danjuga sampai kepada zaman sekarang ini, 20 abad sepeninggal Nabi
'Isa masih ada juga dalam kalangan Kristen sendiri seumpama sekte" "Unita-
rian" yang' tetap tidak mau mengakui bahwa Nabi 'Isa Tuhan', ata~ anak
Tuhan. '

Dan di dalam kita-kitab itu ada dicatatkan 'perkataan-J,erkataan Nabi
:Isa, dan ada pula kissah kehidupan dan perjalanannya, yaitu diceriterakan
orang lain', lama setelah beliau d~panggil Tuhan. Sehingga gi 4alamnya selalu'
terdapat perbedaan-perbedaan catatan.-

.' "

~. Kepercayaan Islam kepada Kitab-kitab Suci
Setelab nyata di atas tadi ~wasanya Al-Kitab itu dua artinya,

yaitu 'pertama perintah Dahi, kedua' buku ~ng tercatat, maka bahwasanya
ruhan! Allah,pernah menurunkan wahyu-Nya untuk, keselamatan manusia
dengan perantaraan Nabi Musa yang bernaJna\ Taurat, dan perantaraan Nabi
Daud yang bernama labur, dan perantaraan Nabi 'Isa Almasih yang bernama
Injil, tetaplah:itu menjadi pokok kepercayaan Jslam. .

Hukum 10 tetaplah dipertahankan, dan tetap menjadi pokok pandang-
'an hidup bagi seorang Muslim. Kecuali·tentang hariSabtu. Tetapi kitab
Taurat yang ,tertulis sekarang ini, yang terkumpul daIam "PeIjanjian Lama';,

- dati kitab Injil, yang terkumpul dalam "PeIjanjian Baru", semuinya dipan-
~ . ' /
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dang oleh seorang Muslim dengan penuh kritis! Misalnya dalam salah satu
kitab Pcrjanjian Lama (Kejadian, Fasal 19). diceritakan oleh yang "menga
rang" AI·KlIab itu bahwasanya Nabi Luth ketika akan tidur mcminurn ang
gur. Dan sedang dia enak tidur. datang anak perempuannya yang tua, lalu dia
dicarnpuri oleh ayahnya. Tetapi Nabi Luth ketika itu tidak sadar. Dalam
malarn besoknya datang pula anak perempuannya yang ke dua, lalu disetubuhi
pula oleh ayahnya. Karanya. anak Luth dengan puteri pertamanya ialah
Muah, yang menurunkan Bani Muab. Anaknya dengan puterinya kedua. di
namai Bin 'Ahiy , itulah yang menurunkan Bani Amon.

Kalau isi kitah ini diukur dengan biologi. adalah satu keheranan, jika
seorang yang berserubuh tidak sadar akan dirinya. Dan kalau dia sadar akan
perhuatannya. bagairnanalah jadinya kita akan mernandang seorang Nabi
yang sebesar itu, menzinai anak perernpuannya. dua malarn berturut-turut.
Taroklah dia besok paginya tahu bahwa tadi malarn dia telah tcrlanjur men
zinai anaknya. mau juga dia diminurni anggur sekali lagi. karena akan rnense
tubuhi putrinya yang kedua nanti malarn?

Ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul Pesuruh Allah.
Ini adalah sangat diragukan kalau terjadi pada orang biasa. Dan sangat

tidak dapat dipercaya akan terjadi pada seorang Nabi. Terang sekali hahwa
cerita ini bukan kitab suci. tetapi "kitab kotor"!

lnilah dongeng-dongeng, yang biasa turnbuh pada bangsa yang selalu
hendak mernbanggakan asal keturunan. Bahkan beberapa kerajaan di tanah
Melayu karena hendak mengakui asal keturunannya dari pada raja Pagarru
yung. dia tidak keberatan mengarang dongeng, hahwasanya ayah dan bun
danya adalah dua bersaudara, yang diusir dati istana. karena kedapatan berzi
na. Keduanya lari ke negeri yang baru. Sampai di sana. sebab ilia anak raja
aseli sundut-bersundut, lalu dia dirajakan orang di sana.

Bacalah dengan scksarna isi perjanjian Lama itu. Akan kelihatan bebe
rapa ceritera lain. yang sekali-kali tidak dapat dikatakan wahyu, melainkan
ceritera orang lain. ten tang kejadian yang telah lama berlalu, dipenuhi do
ngeng dan khayal yang dibuat-buat. Mulanya dengan maksud yang baik, teta
pi akhirnya menimbulkan penghinaan kepada Nabi-nabi Allah dengan tidak
ada alasan (dokumen) yang cukup,

Bagi pihak pemeluk agama Kristen dongeng-dongeng ini diakui, Karena
akan dijadikan alasan bahwa scgala Nabi-nabi itu berdosa belaka. Yang tidak
pernah berdosa, walaupun dosa keci!' apatah lagi dosa besar, hanyalah se
orang. yaitu Nabi 'Isa Almasih. Karena dengan demikian mereka akan mene
tapkan pengokohan alasan, bahwasanya 'Isa Almasih adalah anak Allah. bah-

r

dang oleh seorang Muslim dengan penuh Jaitis! Misalnya dalam salah satu
kitab Perjanjian Lama/(Kejadian, Fasal 19), diceritakan\ oleh yang "menga- \

, rang" Al-Kitab itu bahwasanya'Na,bi Luth ketika akan tidur'meminuIn ang-,
gur. Dan sedang dia enak tidur, da(ang a:nak perempuannya yang tua, lalu dia
dicampuri oleh ayahnya. Tetapi Nabi Luth ketika itu tidak sadar'. Dalam
malam besoknya datang pula ariilk perempuannya yang kedua, lalu disetubuhi
pula oleh ayalmya. c K;ttanya, anak Luth dengan puteri pertamanya ialah
Muab, yang menurunkan Bani Muab. Anaknya dengan puie~inya kedua, di,
namai Bin 'Ahiy, itulah yang menurunkan Bani Amon.

Kalau isi kitab ini diukur dengan biologi, ~dalah satu keheranan, jik'a
"<

seorang yang .bersetubuh tidak sadar akan dirinya. Dan kalau dia sadar aka,Ii
r perbuatannyi, );agaimahalah Jadinya kita' akan memandang seorang Nabi
- yang sebesar itu, menzinai anak perempuannya, dua malam berturut-turut.

Taroklah dia besok paginya tahu' bahwa tadi malam dia telah' terlanjur men-
~inai 'anaknya, mau juga dia dirninurni anggur sekali lagi, ka'rena akan mJnse.
tubuhi imtrinya yang 'kedua nanti malam?

Ini adalah seorang Nabi, seorang Rasu}Pesuruh Allah. ,
" \ Ini adalah sangat diragukan kalau terjadi pada orang biasa. Dan sangat
tidak dapat 'dipercaya I akan I te~adi pada seorang Nabi. Terang sekali bahwa

\ cerita ini bukan kitab'suci, tetapi "kltab kotor"! . / , '
\ Inilah don~eng.dong~ng, yang 9iasa tumbuh pada bangsa ;ang ~elalu

hendak memb'anggak3n asal keturunan, Bahkan beberapa kerajaan di tanah
Mehiyu karen a hendak,mengakpi asal keturunannya dari pada raja Pagarru-
yung, dia tidak k~beratan l1)eJlgarang dongeng, hahwasanya ayah dan bun-
danya adalah dua !;>ersaudara'iyang diusir dari istana, karenajkedapatan berzi-
na.' Keduanya lari ke negeri 'yallg bar'u. Sampai di sana, sebab, dia anak raja
aseli sundut-bersundut, lalu dia dirajakap orang di sana. ' "
" Bacalah dengan seksaIl)a .lsi, perjanjlan Lama itu.· Akan kelihatan' bebe.
rapa, ceritera lain, yang sekali·kali tidak dapat djkatakan wahyu, n'tela.iI}kan
ceritera 'orang lain, tentangkejadian yang telah lama berlalu, dipenuhi do-, I ,

ngeng dan khayal yang dibuat-buat. Mldanya dengan maksud yangbaik, teta.
pi akhimya'menimbulkan penghinaan kepada. Nabi·nabi Allah dengan tidak

, Iada alasan (do~umen) yang cukup., 1
Bagi pihak pemeluk agama Kristen dongeng.dongeng ini diakui. Ka.Fena '

akan dijadikan alasan l?ahwa segala Nabi-nabi iiu berdosa belaka. Yang tidak
'I ,

pemah berdosal walaupun do~a kecil, apatah lagi dosa besar, hanyalah se.
orang, yaitu Nabi 'Isa Almasih. Karena dengan demikian mereka akan mene-

, '1tapkCJnpengokohan' alasan, bahwasanya 'Isa Almasth adalah anak Allah, bah.. '
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Melainkan pilih mana yang mengenai pokok kepcrcayaan. Tauhid kepa
da Tuhan, cinta kepada sesarna manusia. Adapun dongeng-dongeng karangan
manusia, yang mencatat kitab-kitab itu, mana yang tidak sesuai dengan roh
syari'at, dengan inti agama, hendaklah tolak!

Setelah cetakan pertarna dari buku "Pelajaran Agama Islam" ini tersiar,
banyaklah penulis menerima surat-surat sambutan: Ada yang menegor salah
cetaknya, ada pula yang mengemukakan perbandingan atas faham yang IOta
kemukakan, tetapi yang amat menarik hati ialah sepucuk surat dari seorang
pernbaca beragarna Kristen, berbangsa Indonesia, keturunan Tionghoa. lsi su
ratnya dengan sopan dan halus menegor kita karen a terlalu berani rnembatal
kan dan hendak merornbak kepcrcayaan orang terhadap kitab Injil, yang pe
nganutnya beratus miliun di dunia ini terutarna dianut oleh bangsa Eropah
dan Amerika yang demikian kemajuan yang telah mereka capai. Sehingga
ternan-sebangsa berlain agama itu berani memastikan bahwasanya abad
yang sekarang ini. dengan serba-serbi kemajuannya adalah usaha dari agama
Kristen, sebab dia dipeluk oleh bangsa Barat yang jauh lebih maju dari bangsa
Timur.

Setelah membaca surat bandingan yang indah itu, gembiralah penulis,
karena buku "Pelajaran Agama Islam" mendapat perhatiannya. Saudara itu
pun mengaku pula bahwa buku-buku IOta yang lain mendapat pcrhatiannya
juga.

"Langandibenarkan begitu saja, ahlil kitah itu dan jangan segeradidus
taka" dan katakanlah: "Kami percaya kepada Allah." (Dirawikan oleh
Bukhari dariHadisAbi Hurairah).

kan sebahagian daripada tiga oknum yang menjadi satu.

Alhasil, orang Islam mernpercayai hukurn Taurat, hukurn Injil dan Za
bur. Tetapi orang Islam tidak dapat menerima saja catatan ketiga kitab itu da
lam keadaannya yang sekarang. Apatah lagi dengan turunnya Al-Qur'an di
pandang sudah terhimpunlah isi kitab itu sernuanya. Apatah lagi yang rnenge
nai syari'at. yang tetap berobah karena pcrobahan zaman. lsi kitah Taurat da
lam sepuluh hukurn telah tersimpul ke dalam Qur'an. dan syari'at berobah
menurut perobahan zarnan.

Kepercayaan kepada keempat kitab itu adalah dasar lman orang
Muslimin. Tetapi terhadap catatan yang ada, Nabi Muhammad s.a.w. rnela
rang menerima atau menolak begitu saja. Sabda beliau:

..1~\t\\'!rl/./ "~~'J/ u~('/i\~ j$'1
'" s- :'yJ'J~y'/ ~:.-./ ~ ~/

( ,,/~~t~AUt£,~D!.J,.I)

\ kan sebah~giap daripada tiga oknum yang menjadi ~atu.
\ I' 1 ,

Alhasil, orang Islam mempercayai hukum Taurat, hukumInjil dan Za-
, bur. Tetapi orang Islam tidak dapat menerima ~aja catatan ketiga kitab itu da-

lam keadaannYlt yang sekarang. Apatah lagi dengan turunnya Al-Qur'an di·
pandang sudah terhimp1mlah isi kitab itu semuanYa. Apatah lagi yang menge-
nai syari'at, yang tetap berobah karena perobahan zami\n. lsi kitab Taurat da·
lam sepuluh ~ukum .telah tersimpul ke dalam Qur'an, dan syari'at berobah
menurut perobahan Zamal1. '('

f Kepercayaan ,kepada kee'mpat kitab itu adalah <;lasar Iman orang
Muslirnin. Tetapi tethadap catatan yang ada, Nabi Muh~mrnad ,s.a.w. mela'
rang menerima atau menolak,begitu saja. Sabda beliau:' . I

'I ,

.,,1,' ~ ( \~/'\r..f\·.t/.", ·-":'~'{I/ ,\~ /,/ •.\\~ ,.//.-6
, .;,~~~ ;Y-"..J~-..i~ ~ '::;'~\~ ~ ~/l

( o..J:::~~"~Ave;,~".!.J/) " , ' ),
!

"Jangan dibenar~an begitu saja, ahli! kitab itu dan jangan segera didus-
takan dan katakanlah: "Kami percaya kepada Allah." (Dirawikan oleh
, I

Bukhari dari Hadis AbiHurairah). '

\

. , r

'. Melain~an pilihmana yang mengenaipokok kepercayaan. Tauhid kepa-
}a}'uhan, ,e<intakep~da sesama ,manusia. Adapun dongeng-dongeI'l:g k,arangan-
manusia, yang mencatat kitab-kitab itu, mana yang tidak sesuai dengan roh
syari'at, tle,figaninti agama, hendaklah tolak!, " , '

Sete/ah 'cetakan pertama'dari buku "Pelajaran Agama Islam" ini tersiar,
banyakla~ penu!is,menerima surat-surat sambutan: Ada yan'g menegor s~lah\
cetakri'ya, ada pula yang mengemukakan perbandingan atas faham yang kita ,(
kemlikakan, tetapi yang amat menarik hah ialah sepucuk. surat <;lariseOrang
pembaca beragama Kristen, berbangsa Indonesia, keturunari Tionghoa. lsi su-
ratnya dengan sopan -dan halus menegor kita karena terlalu berimi membatal-
kan dan hendak merolT\bak ~epercayaan orang terhadap kitab Inji!, yang pe- ' r,

nganutnya beratus miliundi dunia ini terutama dianut 0leh bangsa Eropah',
dan Ameri}{a yang dernikian kemaj~an yang'telah mereka capai. Seqtngga
ternan-sebangsa berlain' agama itu berani memastikan bahwasanya abad
yartg sekarang mi, dengan serba-serbi ke~ajuannya adalah usaha dari agama,
Kristen, sebab dia dipeluk 'Olehbangsa Barat yang jauh lebih maju dari bangsa '

'Timur. '/ '
\

Setelah membaca surat bandingan yang indah itu, gembiralah penu!is,
karen a buku' "Pelajara~ Agama Islam" mendapat p'erhatiannya. Saudara itu-
pun, mengaku pula bahwa buku-buku',kita yang liun mend~pat perhatiannya
juga,

.'
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Dcngan segala hormat surat ternan itu telah kita jawab. Kita katakan
bahwasanya kemajuan Eropa dan Amerika dalam lapangan tehnik sekarang
ini, bukanlah karena mereka memegang teguh ajaran agamanya, atau karena
pengaruh agama Kristen. Apabila saudara terse but sudi pula mempelajari seja
rah Eropa, terutama perpindahannya dari zaman Tengah kepada zarnan Pero
bahan, ilia akan rnendapat kesimpulan sendiri bahwasanya kemajuan Barat
ialah setelfh dia dibebaskan dari kungkungan agama, atau kungkungan kaum
agama.

Adapun kalau kita tilik kepada pendirian ahli-ahli fikir dan pernukanya,
kebanyakan di antara mereka tidak percaya lagi kepada ajaran-ajaran agama
Kristen yang berlawanan dengan akal mereka, tetapi mereka tidak rnau mele
paskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka tidak mau mele
paskan kepercayaan akan ada-Nya Maha Pengatur alarn, yang apabila'diseli
diki lebih daJam, sudah dekat atau sudah cocok dengan kepercayaan Islam,
sebagai agarna fithrah.

Ada di antara mereka yang telah melepaskan kepercayaan "Trinitas",
bahwa Tuhan itu terdiri daripada "Tiga Oknurn."

Ada di antara rnereka yang tidak percaya lagi kepada "roti dan anggur"
yang berobah menjadi daging Yesus dan darah Yesus. Karena dalam keperca
yaan yang umum adalah roti dan anggur yang dibagi-bagikan oleh pendeta,
ketika mengadakan "jamuan sud", betul-betul rnenjadi daging Yesus dan
darah Yesus.

Ada yang terang-terang kern bali kepada maksud aseli Nabi 'Isa Almasih
menyatakan dirinya "anak Allah." Bukanlah Nabi 'Isa itu benar-benar anak
Allah. Itu hanya sernata kiasan yang menunjukkan bahwa Nabi 'Isa dikasihi
Allah.

Seorang raja Kristen yang besar, yaitu Kaisar Wilhelm II yang membawa
Jerman kepada kekalahan dalam Perang Dunia Pertarna, seketika mendengar
berita bahwa penggalian di Timur Tengah telah menghasilkan didapatnya
suatu batu bersurat menuliskan "Undang-undang Hamurabi", setelah dipelaja
ri dengan seksarna, ternyata bahwa hukurn-hukum dalam kitab Taurat yang
diatur oleh Nabi Musa, nampaknya adalah tiruan atau diambil dari Undang
undang Hamurabi itu, rnaka Kaisar telah menyatakan pendiriannya. 8eliau
berkata: "Meskipun teIah didapat bukti-bukti yang nyata bahwa hukum
Taurat itu tidak aseli, namun intinya tetap aseli. lntinya itu ialah Allah sendiri
dan kehendak Allah. Sebab itu, kala beliau, biarpun hasil penyelidikan itu
menghilangkan keagungan Taurat, namun saya tetap percaya kepada Tuhan
Yang Maha Esa, Saya tetap percaya bahwa kita sernua perlu kepada Tuhan

Dengan segala hormat. suratternan itu telah kita jawab.·Kita katakan-
,bahwasanya kemajuan Eropa dan Amerika dalam lapangan tehnik sekarang
)ini, bukanlah karena mereka mem~gang teguh ajaran agamanya, 'atau karen~
pengaiuh agama Kristen. Apabila saudara terse but sudi pula mempelajari seja- \
rah Eropa, terutama perpindahannya dari zaman Tengah kepada zaman Pero-

)' -
bahan, dia akan mendapatkesimpulan sendiri ~ahwasanya kemajuan' Barat
ialiUl seteIah dia dibebaskan dari kungkungan agama, atau kungkungan kaum
agama. /

;,' Adapun k;l1auki~a tilik kepada pendirian ahli-ahli foor, dan pemukanya,
I.cebanyakan· 'di antara mereka tidak percaya lagi kepada ajaran-ajaran agama
Kristep. yang berlawanan dengan akal m'er~ka, tetapi mereka tidak mau mele-
paskan Jcepercayaan kepada Tuhan yoang Maha Esa. Mereka tidak mau mele-
paskanKep~rcay.aan aI.<.ana~a~Nya Malia Pengatl1r' . l!-lam, yang apabilil'diseli-'

. diki lebi}1'dalam, suda4 dekat atau sudal).'COCOK Mngan kepercayaan Isl~,
" sebagal agama fithrah. ",' ,'.. . :'. . - " ~ ,

) Ada 'di '~ntara Inereka yang telah melep,aska~ kepercayaan "TrirliHls" '\
bahwa Tuhan 'ltu terd4i daripada "Tiga Oknu;m." . /

. Ada di antara' inereka yang tidak percaya lagi kepada "roti .dan anggur"
yang berobah menjadi daging Yesus dan darah Yesus. Karena dalam keperca-

.-' yaan yang umum adalah roti dan anggur yang dibagi-bagikan olehpel)deta,
ket*a )m~ngadakan '.'jamua~ suc(, betul-betul menj~di daging Yesus dan
darah Yesus. ' " \, \

'.', I

Ada yang tl:rang-terang kembal~ kepada maksud,aseli Nabi 'Isa AhTIasih
/ menyatakan dirinya "anak Allah.~' Bukanlah Nabi 'Isa itu 'benar,benar anak

'7" Allah, Itu hanya sernata kiasan yang menunjukkan bahwa Nabi 'Isa, dikasihi
Allah. '

Seorang raja Kristen yang besar, yaitu 'Kaisar Wilhelm II yang membawa ,
Jerman kepada kekalah~ dalam Pcrang Dunia Pertama\ seketika mendengar
berita bahwa penggalian di Timur Tengah telah menghasiIkan di,dapatnya
suatu bat~ oersqrat menuliskan "Undang~undang Hamurabi", setelah dipelaja-
ri dengan seksarna, 'ternyata bahwa.hukum-hukum'dalam kitab Taurat yang

) diatuJ oleh Nabi Musa, nampaknya adalah timan atau diambil dari.Undang-
undang Hamurabi itu,' rnaka Kaisar' !elah menyatakan pendiriannya. Beliau
~erkata: "Meskipun telah didapat bukti-bukti yang nyata baJ;twa hukum
Taurat itu tidak aseli, namun intinya~etap aseli. Intinya'itu ialah Allah sendiri '
dan kehendak' Allah. ,Sebab itu, 'ka,ta beliau, biarpUl), hasil penyelidikan itu
menghilangka~ keagungan Taurat, namun say~ tetap pereiya kepada Tuban'
Yang Maha Esa: Saya tetap, percay'a bahwa kita semua perlu kepada Tuhan

, , -
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dan anak-anak kita wajib dididik percaya kepada Tuhan.
Filosof Rusia yang besar, Graaf Leo Tolstoy juga menganut faham yang

demikian. Beliau percaya benar bahwasanya Injil Nabi 'Isa yang sejati me
mang ada, yaitu mengajarkan Ke-Esaan Tuhan. Tetapi pelajaran yang derni
kian murni telah terlempar ke tempat kotor yang penuh dengan karat takhyul
dan khurafat. Lantaran itu beliau cobalah "mernbersihkan" kitab Injil dari
pada kotorannya itu. Beliau pilih mana sabda Nabi 'Isa yang aseli, beliau
umpamakan dirinya mendapat sebuah patung terjatuh pecah berserak, lalu
beliau pungut dan beliau betulkan kembali.

Dalam kata pendahulan Injil yang telah dibersihkannya itu beliau
dengan tegas berkata, "Janganlah pemhaca lupa bahwa satu kesalahan yang
sangat menyolok mata dan bohong yang sangat terang kalau dikatakan bah
wa'lnjil yang empat itu adalah suci sekalian isinya."

Dan beliau tegaskan pula bahwa Nabi 'Isa tidaklah mengarang sebuah
buku sebagai Plato mengarang kitab filsafat, dan tidak pula beliau mengajar
kan pengetahuannya seumpama Socrates mengajarkan filsafatnya kepada
orang yang berilmu dan beradab. Yang diajarnya adalah orang-orang yang
bodoh dan kasar perangainya. Sehingga mereka tidakJah faham benar-beaar
apa yang dimaksud oleh Almasih. Barulah seratus tahun sesudah beliau me
ninggalkan dunia ini orang mencoba mengumpulkan ajaran-ajaran beliau,
maka sangatlah banyak catatan itu yang tidak terlepas dari berbagai kesalah
an. Lalu oleh gereja disaring dan diputuskan mana yang harus diresmikan dan
mana yang sangat diragui kebenarannya, lalu dibuang. Tetapi dalam lnjil-injil
yang dibatalkan pemakaiannya itu tidak juga kurang yang baik isinya daripa
da kandungan Injil yang dipakai dengan resrni.

Dernikianlah kesimpulan isi surat kita kepada penanya yang terhormat
itu. Maka dalam kalangan orang Kristen yang berfikiran merdeka, terdapatlah
persesuaian faham dan pendiriannya dengan faham dan pendirian Islam.
Yaitu, bahwasanya Islaln mengakui akan adanya tiga Kitab suci lagi di sam
ping Al-Qur'an, yaitu Taurat, labur dan Injil. Qur'an menegaskan bahwasa
nya kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil yang ada sekarang telah banyak ber
obah dari aselinya, dirobah oleh pendetanya atau penyalinnya dengan sengaja
karena hendak memelihara kedudukannya, atau tidak dengan sengaja, karena
tidak mengertinya akan ajaran aseli Nabi 'Isa, sebagaimana diterangkan oleh
pujangga besar dunia dari Rusia itu, Leo Tolstoy.

Niscaya Graaf Leo Tolstoy itu telah dikucilkan pula oleh gereja, telah
dipandang pula murtad dari Kristen, karena dia telah berani menyatakan
fikiran bebas, yang amat bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh ke-

• J

da~ anak:anak kita wajib dididik percaya k~pada Tuban. ,
Filosof Rusia yang besar~Graaf Leo ,Tolstoy juga menganut faham yang

demikian. Belil!u percaya benar bahwasanya Injil Nabi 'Isa yang sejati me-
mang ada, yaitu mengajarkan Ke-Esaan Tuhan. Tetapi pelajaran yang demi-
kian murn!Jelah 'terlempar ke t~mpat kotor yang penuh dengan karat takhyul
dan ~urafat. Lantaran itu beliau cobalah "meh1bersihkan" kitab InRI daTi-
pada \kotora~nya .itu. Beliau pilih 'mapa (sabda Nabi 'Isa yaJ:lg aseli, beliau
umpamakan dirinya mendapat ~buahpatung terjatuh pecah berserak, lalu
beliau pungut dan beliau betulkankembali.

Dalam' kata pendahulan InjU' yang telah dibers~a~ya 'It\l belia~J
~engan tegas berkata, "Janganlah pembaca lura bahwa satu kesalahan yang ,
sangat menyolok mata dan boho~g yang sangat terang lCalau'dikatakan bah~',
wa1lnjil yang empat itu aaalah sUci.s,ekalian.isinya':: ' '. . "

Dan beliau tegaskal} pula' bahwa' Nabi "Is~ tidaklah ·mengarang seb.uah
bukuseblj,gai Plato mehgarang kitab ftlsaJat;'dan tidaJc' pula beliau m~ngajar.
kan pen~tahua~y;t,' seu~pamil 'S6ctiite~ meIigajarkan fl1safat~ya, kepada '

. orang yang berHmu dan ber,ada~. 'yapg d.i;ljarnya adal;ili orang-orang yang
bodoh dah kasar perangainy.a.Sehingga ,mereka tida:\dah fah~ benar:benar'
apa yang dVnaksud oleh' Almas!h. Bar~lili seratus tahurisesudah beliau, me-
ninggalkan dunia ini ofang. men cob a mengliinpulkan ajara'n·ajaran beliau,
maka' sangatlah banyaj(,catat~n iiu'yang: tidak terlepas daTi berbagai kesalah-
an.Lalu oleh gereja disaririg 'dan diputu~kanmana yang harus diresmikan dan
mana Yl\ng sangat di~agui kebenarannya, lalu dibuang. Tetapi dalam InjiI·injiI .
yang d.1batalkan pemakaiannya itu tidak juga kurang yang baik, isiriya daripa·
da kandungan Injil yang dipakai dengan resmi. '

Demikianlah kesimpulan isi surat kita kepada penanya yang terhormat
itu . .Maka dalam kalangan orang Kristen yang berfikiran nierdeka, terdapatlah
persesuaian faham dan pendiriannya dengan faham dan p.eridirian Islam ..
Yaitu, bahwaSanya Islain mengakui akan, adanya tigaKitab sud lagi di sam-'
ping AI-Qur'an, yaitu. Taurat, Zabur dan Injil. Qur'an'menega,sJcan bahwasa-
nya kitab·kitab Taurat, Zabur dan Injil Yilng ada sekarang'telah banyak ber-
ooah dari aselinya, dlrobah oleh pendetanya atal;l pehyali'nnya dengan sengaja
karena hen,dak memelihara kedudukannya, atau tidak derigari'sengaja" lGlrena' ,
tidak mengertinya akan ajaran aseIi Nabi "Isa, sebagairnana diterangkan oleh. , \

~ujangga besar dunia dati Ru~ia itu, 40 Tolstoy.. ' .
Niscaya Graaf Uo Tolstoy itu telah dikucilkan pula oleh gereja, telah

dipandang pula murtad daTi ~isten, karima Qia telah berani menyatakan
ftldran bebas, yang amat bertentanga~ dengan' apa ya~g diputuskan 'oleh ke-

)
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Turunnya Al-Qur'an
Turunnya Qur'an sebagai perintah dan wahyu Tuhan, kepada Nabi dan

pesuruhNya Muhammad s.a.w. tidaklah sekaligus, tetapi berturut-turut seayat
derni seayat. Perrnulaan turunnya ialah pada 17 hari bulan Ramadhan tahun
ke41 daripada usianya. Diturunkan ketika beliau di dalam gua Hiraa. Ayat
yang mula-mula turun itu ialah ;

~//'~',. _1/.~ ,-:\:::;.~j\·~i~.~ 1\jl;/ •~~/_"
W~~ ~~4.) ~ ~ 15~ /~r;-' _;,~~

(0 - \~,). ~p~6~~~ .p'y~~~\ :::!'i\
"Bacalah! Demi nama Tuhan engkau yang telah menjadikan. Menjadi

kan manusia daripada segumpa( kama. Bacalahl Dan Tuhan engkau adalah

Mempercayai kitab Taurat, Zabur, Injil dan Suhuf yang diturunkan ke
pada Adam, Syist, Ibrahim. Musa dan Nabi-nabi yang lain, yang setengah dari
padanya namanya tersebut dalam Qur'an itu sendiri dan sctengahnya pula
tidak disebutkan. adalah rnenjadi pokok kepercayaan dalam Islam. lsi knab
se bagai perintah Ilahi tentu saja tidak bcrsalahan. Sebab sebagai yang kita
nyalakan di atas, isi kitab ialah buat kcmuslihatan manusia di dalam hubung
annya dcngan Tuhan dan di dalarn hubungannya dcngan sesamauya man usia.
Maka bilamana berobah ternpat dan bcrobah zarnan, berobahlah syari'at
yaitu peraturan-peraturan. Namun pokok tidaklah berobah, Olch karena yang
denukian, maka Qur'an adalah pcnutup dar i segala kitab itu. lsi scgala kitab
yang tclah lalu telah tersimpul di dalamnya. Schingga dengan memegang
pokok Al-Qur'an itu dengan sendirinya tcrpegang jugalah kitab-kitab yang
te lah terdahulu, Apatah lagi di dalarn Qur'an itu sendiri terang-terang dinya
takan bahwa dia mernbenarkan akan isi kitab yang telah terdahulu itu.

9. AI-Qur'an Penutup SegalaKitab

kuasaan gereja. Sehingga ahli-ahli fikir itu sendiri pun akhirnya tidaklah rnera
sa keberatan dihukurnkan keluar dari agama. sebab agama itu hanya rneng
ungkung kebebasan fikiran. Bahkan akhirnya merasa heranlah rnasyarakat
Eropa itu sendiri kalau masih ada ahli-fikir yang mengakui dirinya beragama.
Padahal kalau dipelajari sejarah kebanyakan ahli fikir itu, seumpama Voltaire,
Tolstoy. dan lain-lain. masih tetap mereka percaya kepada suatu Yang Maha
Kuasa, Yang Maha Mengatur alam ini, sesuai dengan[itlzralz manusia.

I kuasaan. g~reja. Sehin&ga ahli::ahli fikir itu sendirl pun akhirn~a tidaklah ~era.
sa keberatan dihukurnkan keluar dari agama, sebab agama,}tu hanya meng·
ungkung kebebasan fikiran. Bahkan ~Khirnya meras~, heranlah ll1;asyarakat
Eropa itu sendiri kalau masih ada ahli-fikir yang mengakul dirinya beragama.
PadahlV kalau dipelajatisejarah kebaqyakan ahli fikir itu, seumpamaVoltaire',
Tolstoy, dan)lain-lain, masih tetap merek~ percaya kepada suatu Yang Maha
Kuasa, Yang Maha Mengaiur a1am ini, sesUai dengan fithrah man usia.

. I
.. I

9. 'AI·Qur'an Penutup Segala Kitab

/ , Mempercayai kitab Taurat, Zabur, Injil d~n Suhuf yang diturunkan ke-
r pada Adam, Syist, Ibrahim, Musa dan Nabi-nabi yang lain, yang setergah ,dari-

padlmya nama!lya tersebut dalam Qur'an itu, sendiri dan setengahilya pula,
tidak disebutkan, adalah menjadi pokok kepercayaan dalam Islam. lsi .kitah
sebagaf perintah Hahi ,tentu saja' tidak bersalahan. Sebab sebagai yang kita
nyatakan di atas, isi kitab ialah buat kemuslihatan manusia di dalam hubung-
anpya dengan Tuhan dan di dalam hubungannya dengan sesamanya manusia.
Maka bilamana berobah tempat dan berobah zaman', berobahlah syari'a't
.' " ), Iyaltu peraturan-perat~ran. Namun pokok tldaklah berobah. Ole4 karenayang
dernikian, maka Qur'an adalah penutup dari segaIa kitab itu. lsi segala kitab
yang t~lah lalu telah tersimpul di' dalamnya. Sehingglr dengan memegang
pokok' Al~Qur'an ,itu dengan sendirinya terpegang jugalah kitab-kitab ,yang

, telah terdahulu. Apatah lagi di dalam Qui'an itu sendirt ..terang-terang ·dinya·
takan bahwa.dia membenarkan akan isi kitab yang telah terdahulu itu.

Turunnya Al-Qur'an •
Turunnya Qu~'an sebagal p~rintah dan'wahyu Tuhan, kepada Nabi dan

pesuruhNya Muhammad s.a.w. tidaklah sekaligus, tetapi berturut·turut' seayat
derni seayat. Permulaan tur'tmnya ialah pada 17 hari bulah Ramadhan tahun
ke-41 daripada usianya. Diturunkari ketika Q~liau di dalam gua Hir~a. Ayat
yapg mula·mula';turun itu ialah : .. r~//,-<", ' V'.~ (~...;(~ -1( 1\~/ •~~(!\

V.J~p·~~~ ~ lY-'1S-r /~r~~.)
(o_,~\).-~~i6~:Y~/. i~(~:1:1\ :/~\, , ,-;;-r- ~ '.P r,;~-(5'J ~J-:
"Bacalah! Demr nama -Tuhan engkau Yf1ng telqh menjfld[kan. Menja{ji. ..

kan manusia daripada segumpal' kama., Bacalah! Dan Tuhan engkau adalah '

I
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"Hari pemisahan" ialah pemisahan di an tara zaman Jahiliyah dengan
zaman Nur-ul Islam. Itulah hari permulaan turunnya Al-Qur'an di gua Hiraa
itu. Dan "hari perjumpaan dua golongan", ialah di peperangan Badr, seketika
berjumpa tentara Islam yang memperjuangkan agamanya dengan kaum rnusy
rikin yang memperjuangkan berhalanya. Sedang peperangan Badr yang me
nentukan itu kejadian pada 17 Ramadhan juga, yakni setelah beliau berpin
dah ke Madinah (tahun kedua).

"Jika kamu percaya dengan Allah dan dengan apa yang pernah Komi
turunkan kepada hamba Kami pada "hari pemisahan ", hari pertemuan dua
golongan. " (A I-Anfal; S. 8:4 J }.

Maka waktu sejak permulaan turunnya sampai penutupnya ialah 22 ta
hun 2 bulan 22 hari.

Malam turun Al-Qur'an pad a bulan Rarnadhan yang bertepatan dengan
tanggal 17 Ramadhan itu dikuatkan oleh Syekh Ahmad Khudhari, Maha Guru
pada Egyptian University, dengan beralasan kepada suatu ayat yang mernpe
ringati dua kejadian penting yang menentukan arah kejadian sejarah perjuang
an Islam:

/./ ./ r~·{(\/'/I(,./l\::,,/f~"'\//~,.t.'/'\'~'!~.
~...i~\t~~J!~~~\:..JJ\~J~~_,? ?~~...

,/ ,//.//'
(~, ",~j.,I) .,. ~~~\

amat Mulia. Yang mengajari dengan qalam. Mengajari manusia alum apa yang
tidak mereka ketahui "(AI- 'A /aq: S. 96: J-5).

Dan ayat yang pcnghahisan turun ialah pada 9 hari bulan Zulhijjah ta
hun ke-l O dari Hijrahnya kc Madinah, daJam waktu beliau mengerjakan Haji
Akbar atau Haji-Wada' (Haji Selamat Tinggal), dan seketika usia beliau 63
tahun. Yaitu:

~
~•. // .>•.~. / ./--:y.,//..~~"'~~~/~-:":\(

_, ~ 'J ~-.}• :.:..J '..J ~ ~ '-' r."._ ./ J '->)/ .. ..,/ .. ,
?' -:/ •...1

(" ~~\) .. ,~J~)L.:;\
"Pada hari ini Aku sempumakanlah bagi kamu agama kamu, dan Aku

cukupkan atas kamu akan nikmat-Ku, dan Aku relakan bagi kamu Islam men
jadi agama." {Al-Maidah; S. 5:3).

irmat MuZia. Yang;mengajari dehgan qalam. Mengajari manusia ak!Jn apa yang
tida~merekaketahui "(AI-'Alaq: S.96:1-5).

, (' , '

Dan ayat yang penghabisan turun ialah pada 9 hari bulan Zulhijjah ta-
hunrke-lO dad Hijrahnya ke Madinah, dalam waktu beliau m~ngerjaklin Haji-
Akbar atau Haji-Wada' (Haji Sel~mat Tinggal), dan seketika usia beliau 63
tahun. Yaitu: I (

/

~
',~ ,,~// /" • .!.~/ //':i//.~~ "'~' ~(//.:(/;?/'\,/ \~ ,",l~, •. ~~., ~,. ,) ~'02 ."

r --::;:;- J./~.. J, ••/ ' /... ,

, .~, ~/ •..•.• 1
\ ~ ~~\) .. , '~J.)'~J\

I

"Pada hari ini Aku sempumakanlah bagi kamu agama kamu, dan Aku. \. "\ '
cukupkan atas kamu akan nikmat-Ku,da1;l Aku relakan bagi kamu Islam men-
jadi agama." (AI-Maidah; S.5:3)." '. " - ,

Maka waktu sejak permulaan'turunnya sampai penutupnya ialah 22 ta-
hun 2 bulan 22 hari.

, /'
Malam turun/AI-Qur'an pada ~ulan Ramadhan yang bertepatan deI!gan, ,

tanggal17 ,Ramadhan itu dikuatkan olehSyekh:Ahmad Khudhari, Maha Guru,
pada Egyptian ,University, dengan beralasan kepada suatu ayat yang mempe- •
ringati dua kejadian'penting yang menentukan arah kejadian sejarah perjuang-
an (slam: ('/ '

"Jika ¥n:zu percaya dengail Allah dan dengan apa yang pernah Kami
turunkan kepada hamba Kami pada ''hari pemisahan", hari p~rtemuan dua
golongan." (AI-Antal; S.8:41)." '

"Hari pernisaqan" ialah,pernisahandi antara zaman Jahiliyah dengan
zaman Nur-uIIIslam. Itulah hari permulaan turunnya AI-Qur'an di gua Hiraa
itu. Dan "hari perju1ppaan dua golongan", ialah di peperangan Badr, seketika
berjuJIlpa ten tara Islam yang memperjuangkan agamanya dengan kaum musy-
rikin yang inemperjuahgkan berhalanya. Sedang peperangan Badr yang me-
nentukan ItU kejadiah pada 17 Ramadhan juga, rami setelah beliau berpin-
dah ke Madinah (tahun'kedua). . ,
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.) Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Qusthallani, dalam kitabnya yang tcrkenal Fat-hul-Bari,
syarah Hadis Al-Bukhari menguraikan tidak kurang daripada 45 pendapat dan riwayat
'Ulama tentang Malam Lailatu'I Qadr atau malam turunnya Al-Qur'an itu. Imam Asy
Syafi'i mengemukakan riwayat yang mengatakan jatuhnya pada 27 Ramadhan. Sedang di
dalam Al-Qur'an Surat Al-Fajr ayat 2 diistimewakan Tuhan sebagai sumpah malam sepu
luh yang akhir dari Ramadhan. Yang oleh hadis-hadis yang shahih kita dianjurkan agar le
bih giat ber-ibadah di malam sepuluh yang akhi..r itu. Menilik bahwa dari ke-45 qaul
'Ulama itu, dengan jalan riwayatnya masing-masing, ada qaul sejak dari malam Rama
dhan yang pertama sampai maJam Ramadhan terakhir, dapatlah kita rnengarnbil kesirn
pulan menurut ayat 185 bahwa "Sebulan Ramadhan"-nya itulah kita muliakan karena di
bulan itu diturunkan Al-Qur'an.

Perbedaan masa turunnya
Masa turunnya ialah dua, Pertama di Makkah. Kedua di Madinah.
Masa di Makkah itu 12 tahun 5 bulan 13 hari. Dirnulai sejak 17 Rarna

dhan tahun ke-41 daripada usia Nabi Muhammad. sarnpai kepada awwal bulan
Rabi'ul Awwal dalarn usianya 54 tahun. Dinamai juga "Sebelum Hijrah."

Yang kedua ialah masa Madinah, atau "Sesudah Hijrah." Yaitu 9 tahun,
9 bulan 9 hari. Dimulai dari awwal bulan Rabi'ul Awwal, tahun ke-54 dari
pada umurnya Nabi Muhammad, tahun pertama daripada hijrahnya, sampai
kepada 9 Zulhijjah tahun 63 daripada usianya dan tahun ke-IO daripada
Hijrah.

Ayat-ayat yang turun di Makkah lebih banyak daripada yang turun di
Madinah. Perbandingannya ialah 19 daripada 30 turun di Makkah. Dan II
daripada 30 turun di Madinah.

Syekh Khudhari mengatakan bahwa sesudah turun ayat penyempurna
an agama pada 9 Zulhijjah waktu haji itu, tidak ada turun lagi ayat yang lain.
Padahal ada juga riwayat dari lbnu 'Abbas dan dari yang lain, yang menyata
kan bukan itu yang penghabisan turun. Bahkan ada riwayat daripada Sa'id bin

Dan malam turun Al-Qur'an itu dinarnai juga "Lailatul Qadr ", (malam
ketentuan), dan "Lailatun Mubarakatun", (malam yang diberkati).

Syekh Khudhari menguatkan pendapat ini beralasan kepada hadis yang
dirawikan oleh Ath-Thabari yang diterimanya daripada Hasan bin 'Ali, bahwa
kedua kejadian itu, meskipun tidak bersarnaan tahunnya, namun bersamaan
tanggalnya, yaitu 17 Ramadhan *).

Adapun sejak turun ayat yang penghabisan, menyatakan bahwa agama
telah disempurnakan dan nikmat relah dicukupkan menurut Thabari, setelah
turun ayat itu, tidaklah lagi Nabi rnenerirna wahyu sesudah itu. Dan 81 hari
setelah turun ayat itu, beliau pun rneninggal dunia.

Dan malam turun Al-Qur'an it\!- dinamai juga "Lailatul Qadr", (rmilam
ketentuan), dan "Lailatun Mllb,arakatun", ()1lalam yang diberkati),

Syekh Khudhari 'menguatkan pendap~t ini beralasan kepada hadis yang
dirawikan oleh Ath·Thabari ya~g diterimanya daripada Hasan bi~ 'Ali, bahwa J

kedua kejadian itu, meskipun tidal< bersamaan 'tahunnya, namun bersamaan
tanggalnya, yaitp 17 Ramadhan *).

Adapun sejak ttlrun ayat yang penghabisan, menyatakan bahwa agama
telah disempurnakan dannikmat'telah dicukupkan menurut Thabari, setelah
turun ayat itu,' tldaklah lagi Nibi menerima wahyu seslidah itu. Dan 81 hari

') setelah turu~ ayat itu, beliau pun meninggal dunia.

Perbedaan masa turimnya
Masa turunnya ialah dua. Pertama di Makkah. Kedua di Madinah .

.Masa di Makkah itu 12 -tahun 5 bulan 1-3hari. Dimulai sejak 17 Rama-
dhan tahun ke-41 daripada usia Nabi Muhammad, sampai kepada awwal bulan
Rabi'ul Awwal dalam usianya 54 tahun. Dinamai jlilga "Sebelum Hijrah."

Yang kedua ialah masa Madinah, atau "Sesud~h Hijrah." Yaitu 9 tahun,
9 bulan 9 hari. Dimulai dari awwal bulanjRabi'ul Awwal, tahun ke-54 dari~. , ,
pada umurnya Nabi Muhammad, tahun pertama daripada hijrahnya, sampai
kepada 9 ZUlhijjah tahun 63 daripada usianya dan tahUrl ke-10 daripada
~~. I

Ayat-ayat yang turu~ di Makkah lebih banyak daripadayang turun di
Mad,inah. Perbandingannya ialah 19 daripada 30 turun di M,*kah. Dan 11
daripada 30 turun di Madinah.

, ~yekh Khudhartmengatakan bahwa sesudah turun ayat penyempurna-,'
. an agama pada 9 Zulliijjah waktu haji itu, tidak ada turun lagi ayat yang lain.
Padahal ada,juga riway,at dari Ibnu 'Abbas dan dari yang lain, yang menyata-
kan bukan itu yang penghabisan turu'n. Bahkan ada riw~yat daripada Sa)d bin I

. .
"') AI-HafIzh Ibnu Hajar AI-Qusthallani, dalam kitabnya yang terkenal Fat-hul-Bari,
syarah Hadis AhBukhari menguraikan tidak kurang daripada 45 pendapat dan riwayat
'UlWta tentang Malam Lailatu'l Qadr atau malam turunnya AI-Qui:'an itu. Imam 'Asy-
SyafI'i mengemukakan riwayat yang mengatakan jatuhnya pa.da 27 Ramadhan. Sedang di
dalam A!-Qur'an,Surat AI-Fajr ayat 2 diistimewakan Tuhan sebagai sump~ malam Sepli-
luh yang akhir dari Ramadhan. Yang oleh hadis-hadis yang shahih kita dianjurkan agar Ie-

, bili giat ber-ibadah di malam sepuluh yang akhir, itu. Menilik bahwa dari ke-45 qaul
','Ulama itu, dengan jalan riwayatnya masing-masing, ada qaul sejak dari malam Rama-
dlian yang pertama sampai malam Ram·adhan terakhir, dapatlah kita mengambil kesim-
pulan menurut ayat ill5 bahwa "Sebulan Ramadhan"-nya itulah'kita muliakan kar~ma di
bulan itu diturunkan AI-Qur'an.

154



155

Sural-sural yang diturunkan di Madinah ialah:
I. Al-Baqarah (Lernbu), surat kedua
2. Ali'Irnran (Keluarga 'Imran), surat kctiga
3. An-Nisaa (Wanita), surat keempat
4. Al-Maidah (Santapan), sural kelima
5. Al-Anfal (Rampasan perang) surat kedelapan
6. At-Taubah (Tobar), sural kcsembilan
7. Al-Hajj (Haji), surat keduapuluh dua
8. An-Nut (Cahaya), surat kcduapuluh empat
9. Al-Ahzab (Sekutu), surat ketigapuluh tiga
10. Muhammad atau "Surat Perang", sural ketigapuluh tujuh
II. Al-Fath (Kemenangan), sural keernpatpuluh delapan
12. Al-Hujuraat (kamar-karnar), sural keempatpuluh sembilan
13. Al-Hadid (Besi), surat kelimapuluh tujuh
14. AI-Mujadalah (perdebatan), surat kelirnapuluh delapan
15. Al-Hasyr (Pengumpulan), surat kelimapuluh sernbilan
16. AJ-Mumtahanah (pengujian), surat keenarnpuluh
17. Ash-Shaff (Barisan), surat keenampuluh satu
18. AI-Jum'ah(Jum'at), surat keenampuluh dua
19. Al-Munafiqun (Orang-orang munafik), surat keenampuluh tiga

Perselisihan riwayat itu tidaklah akan meragukan kita, sebab meskipun
seorang mengatakan ayat ini yang akhir sekali turun, dan yang lain rnengata
kan ayat itu, namun ayat-ayat yang mereka sebut itu ada semuanya dalam
naskhah Qur'an sampai sekarang. Adapun dalam susunan surat-surat Qur'an,
yang terletak paling penghabisan ialah "sural An-Nas." (S. 114). Dan tidak
ada pula ulama ahli Qur'an yang rnengatakan bahwa itu yang pcnghabisan
turun.

"Dan tngatilan ole" kamu akan hari yang akan kembali kamu semua
nya di hari itu kepada Allah. Kemudian itu akan mendapati setiap diri apa
yang telah mereka usahakan, dan mereka tidaklah dianiaya. " (A l-Baqarah:
S.2:28J).

/

1 "Dan ingatilah, olel! kamu akan hari yang akan ken:zbali kamu semua-
nya di hari itu 'kepada Allah. Kemudian itu akan, menetapati 'setiap diri apa
yang telah mereka~ usahakan,' dan m~reka tidaklah dianiaya." (Al-Baqara~:
S. 2:281). • '

Per.selisihan ~iway~itu tidakIah ak~n meraguJ(an kita, sebab mesIdpl,ln
seorang mengatak.an ayat ini yang akh¥, sekali turun, dan yang lain mengata- ,
kan ayat itu, namun ayat-ayat yang mereka sebut itu ada semuanya dalam
\naskhah Qur'an sampai sekarang. Adapun dalam susunan surat-surat Qur!.an, \
yang terletak paling penghabisan ialah "surat' An-Nas." (S. 114). Dan tidak
a~ pula ulama ahli Qur'an yang mengatakan bahwa itu yang perighabisan
turun.

Surat-surat yang diturunkan di Madinah ialah:
1. Al-Baqarah (Lembu), surat kedua

-2. 'Ali'Imran (Keluarga 'Imran), surat ketiga
3. An-Nisaa (Wanita), surat keempat
4. Al-Mai'dah (Santapan), surat kelima .

, 5. AI~Anfal (Rampasan perang) surat kedelapan
6. A~-Taubah (Tobat), surat kesembilan I i

7. AI-Hajj (Haji), surat keduapuluh dua
8. An-Nur (Cahaya), surat k~duapuluh empat
9. Al-Ahzab (Sekutu), surat ketigapuluh tiga '

10: Muhammad atau "Surat Perang", surat ketigapuluh tujuh
11. AI-Path (Kemenangan), surat keempatpuluh delapan ),
12. Al-Hujuraat (kamar-kamar), surat keempatpuluh sembilan

\. 13. Al-Hadid (Besi), surat kelimapliluh tUjuh
14. AI"Mujadaiah (perdebatan), surat kelimapuluh delapan
15. AI-Hasyr (Pengumi:mlan), sinat kelimapuluh sembilan
16. Al-Mumtahanah (pengujian), surat keenampuluh
17. Ash-Shaff (Barisan), surat keenampuluh satu

. 18. AI.]uin'ah'(Jum'at), surat keenampuluh dua
19. A~-Munafiqun (Orang-orang muriafik), sura t keenampuluh tiga

\
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MU'jizat, artinya perkara yang merobek apa yang berlaku menurut ke-

10_ Mu'jizat Al-Qur'an

Gayanya
Surat yang diturunkan di Makkah dengan di Madinah, juga dapat dira

sakan periainan gayanya. Sehingga bagi orang yang telah merasai ni'rnat
Qur'an, pada sekali dengar sudah dapat dia rnenentukan : "Ayat ini turun di
Makkah. Ayat itu di Madinah."

"Keistirnewaan surat-surat yang diturunkan di Makkah ialah pendek
pendek, tajam dan penuh semangat perjuangan. Gaya langgam bahasanya
berapi dan penuh dengan rasa nubuat. Isinya lebih banyak menanamkan rasa
ke-Esaan Tuhan (Wahdaniyat Allah), sifat-sifat-Nya, dan kewajiban manusia
dalam hal budi dan sopan santun dan pahala atau siksa yang menunggunya di
hari kemudian." Demikian kata Dr. Philip K. Hitti, Maha Guru Princeton
University, dalam bukunya "Sejarah Arab."

Dan katanya selanjutnya, "Adapun sut~~:M~dti1:ili ~24banyaknya
(kira-kira sepertiga Qur'an), diturnnkan di s~i.Nai.helah.beroleh kemenang
an-kemenangan. Ayatnya panjang-panjang dan terurai. kaya dengan bahan
bahan Tasyri'. Di dalamnya dinyatakan ten tang kepercayaan dan sunnah
SUlU1ahyang berkenaan dengan sembahyang, puasa, haji dan bulan-bulan yang
haram. Di sana juga dinyatakan larangan meminum khamar, memakan daging
babi dan berjudi. Demikian juga hukum-hukurn berkenaan dengan penyusun
an harta-benda, dan peperangan dan penyesuaiannya dengan zakat dan jihad.
Dan perundingan berkenaan dengan hukum sipil (perdata) dan pelanggaran
(pidana), berkenaan dengan pembunuhan, pembalasan dendam, pencurian,
makan riba (renten), perkawinan, perceraian, hukuman atas zina, ketentuan
pembahagian warisan dan pemerdekaan budak. Sebahagian besar ayat-ayat
yang berkenaan dengan syari'at itu tertulis di dalam surat Al-Baqarah dan
surat An-Nisaa dan surat AI-Maidah.

Yang selebihnya diturunkan di Makkah.

20. At-Taghabun (Hari kecewa), surat keenampuluh ernpat
21. At-Thalaq (Perceraian), surat keenampuluh lima
22. At-Tahrim (Pelarangan), sural keenampuluh en am
23. An-Nashr (Kemenangan). surat keseratus sepuluh

........

20. At-Taghabun (H~ri kecewa), surat keenaml'uluh empat
21. At-Thal~q (Perceraia)l), surat keenamp¥luh lima
22. At-Tahrim (Pelarangan), surat keenamimluh enam
23. An-Nashr (Kemenangan), surat keseratus sepuluh

Yang selebihnya diturunkan di Makkah:

GayiInya I \.

, Surat yang diturunkaf!. di Makkah dengan di Madinah, juga dapat dira:
sakan perlainan gayanya. Sehlngga bagi or~ng yang' telah merasai ni'mat

~ Qur'an, pada sekali dengar £udah dapat dia(rpene~tukan : "Ayat ini turon di
, Makkah. Ayat itu di Madihah."

"Keistimewaan surat-surat yang diturunkan di Makkah ialah pendek-
/ ) . .

pendek, tajam dan 'penuh semangat perjuangan. Gaya langgam bahasanya
berapi dan penuh dengan rasa n,ubuat. Isinya lebih banyak menanamkan rasa
ke-EsaaQ! T).lhan (Wahdaniyat Allah), sifat-sif~t-Nya, dan kewajiban manusia
dalam hal budi dan sopan santun dan pahala atau siksa yang menunggunya di
hari kemudian." Demikian kata Dr. Philip K. Hitti> Maha Guru-Princeton-
\]niversity, da1am bUk~nya "Sejarah Arab." , " .... ,-,.,,~,.;,:~.'\.~,:;~"":. ;:" "," .

. . ; . .' .. ::..;;~""~·~':~·>:"'.-4"~~.rr··~.'"," :. " :1 ..- ..' 1

{ Dan katanya selanjutnya, "Adapun,sU;til.j.~rM~~ah:~24·banyakhya .',.' "
(kira-kira seperttga Qur'a.I):),.;.dit~rl1n~~ ~¥.s~J;iJa.bli~r~~:t?erole~lj(~me~ang-
an-.kemedangan .. Ayat.nya pa:nj!!rig,panJ~ilg:{diinitetUtai,. kaya' dengan bahan~.

, bahan Tasnf., bi ~da~a~ya'~dinyaiakati"ten'cilhg' kepercayaan dan ~linnah~
sunnah yang berkenaan dengan sembahyang, puasa, haji dan bulan·bulan yang
haram. Di sana juga dinyatakan iarangan meminum khaIrul:r, memakan daging,
babi dan berjudi. Dernikian juga hukum-hukum berkenaan dengan penyusun-
an harta-benda, dan peperangan dan penyesuaiannya dengan zakat dan jihad.
Dan perundingan 'berkenaan dengan' h!1kum sipil (perdata) dan pelanggaran
(pidana), berkenaan dengan pembup.uhan, pembalasan dendam,penf,:urian,
makan riba(reht~n), perkawinan, perceraian, hukuIrul:1l,atas ~ina, ketentuan
pembahagian warisan dan pemerdekaan-lrodak;-Sebahagian besar ayal-ayat
yang berkenaandengan syari'at itu. tertulis di dalam surat Al-Baqarah dan
sunit An-Nisaa dan surat AI-Maidah. .

10. MU'jizat AI-Qur'an

Mu'jizat, artinya perkara yang merobek apa yang barlaku inenurut ke-'
" , I . .
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Se lain Jan syarr laJah kata-kata bcrsajak Jan kahin-kahin(tukang tc
nung), scbagai susunan m;lnlra mcramalkan hal-hal yang akan kcjadian. Bah
kan aJa di an tara tukallg tcnung itu yang meralllaikan bahwa semang Nabi
akan oatang daiam kalangan bangsa Arab. Maka kata-kata sajak dari ahli tc
nung itupun dipanoang kala-kata tinggi mutunya. dan tukang tcnung menda
pat kchormatan hcsar.

biasaan. Tidak dapat dtt iru-t iru , Jail tidak dapat diukurkan dcngan huk um
sebab-akibat. Nabi-nalu yang besar-bcsar te lah dibcr i olch Allah be bcr apa
mujizat, (di Iasal rnencrangkan dan hal Nabi-nalu akan kita lucar akan kc mha
Ii). Maka Al-Quran adalah mu'jizat bcsar , yang scnantiasa dapat drsaksikan

Sckcuka 'Ihlr sangat hcrsimaharujalcla di ncgclI Meslr. schingga ker aja
an lir'un scu du : her dasar atas kcpand.uan-kcpanduun sihu , mak a dalallgl,lh
:\,1111 Musa mcmbawa mu'jiz a: yang dapat rneugatas: sihir. Misainya SCkl'IIIo.;1
ahli-ahli sihir FI!'ulI mcngcluarkan tongkat dan iah. kcmudian '(,!I1II,ln~,1 n1<'II'

jadi ular , maka Tuhan mcmcrinrahk.m Musa pula mclcmp.u kan Illllglo.;rtllya.
Tongkat itupun mcnje lma menjadi ular hcsa: l.alu drmakannya seg;t1a ulai
ul,u jehnaan Jan tali dan iongkat ItU. Serc lah sl'gala ular srhir n u duclau ular
mu'jiz at . ular mujizat uupun kcmbalilah menjadi lungkat scpl'r u hiasa. dan
bcsarnya atau beratnya tidak bert.nnbah. Lauturun itu rnaka tcr pakxalah tu
kang-tukang Slhl! tadi iunduk dan meugukui kclcluhan Musa , IHllI mcnuikuu
agamanya

Di zumun 'Isa Almasih mcnurgkat pulalah kcpandaran dukun rncugo
ba ti orang sakit . Tctapi pcuyak it yang payah mcnycmbuhkanuya. ialah pc
nyakit kusta dan but a. Olch Nabi 'Isa disint uhuyu saja dcugan tunuannya
Iliang yang saki: itu, lalu se mbuh dcngan iz in Allah' Denukian juga Iliang
yang haru saja mati. Bcliau sintuh dan hcliau suruh bcr dir i. Or;lIlg itupun III
dup dan bcrdir i. Deugau izin Allah!

Oi zuman Muhammad mernuncak pulalah kcpandaian hCI syair . kcsusas
tcra.ui meujadi kcbanggaan. Orang Arab rncrasa kudung lidahnya k alau uduk
dapat rueupulaug-ulang 'yaH ciptaan ahh-ahli dan pupngga. Schingga rnenjadi
adatlah bcrkumpul di Ukaz scuap rahun, sarnbi I berruaga. orang rnendcngar
kun syair-syair yang induh dar ipada ahli-ahli yang datang dari se luruh tanah
Arab. Sebagauuana pertandingan olnnpiadc di Ruma di zaman purbakula. se
orang yang mcnang dibe ri mahk otu daun zaitun , maka syair yang terindah
mendupat kchormatan diguutungkan di Ka'hah. Sampai tujuh syair pilihan
dan berumutu tinggi meudapat kehorrnatan digantung di tempat yang mulia
itu.

biasaan. Tidak dapat ditiru-tiru, dan tidak dapat 'diukurkan dengan hukum
sebab-~kibat. Nabi-nabi ,yang bes'ar-besar te,lah diberi oleh Allah, beberapa
rriu'jizat,(di fasai menerangkan dari hal Nabi-pabi akan kita.bicarakail kemba~
Ii). Maka AI-Qur'an adalah mu'jizat besar, yang senantfasa dapat disaksi\<an, "

S~ketika ,sihir' sangat bersimaharajalela di negeri Mesir. sehingga kenlja-'
an Fir'un sen.diri berdasar atas kepandaian-kepand<iian sihir. ll1'aka datanglah
Nabi MuS<!membawamu'jizat yang dapat mengatasi sihir. Misalnya seketika
aWi-aWisihir Fir'un mengeluarkan to!1gkat dan tali, kemudian,st;muanya 'men,

. jadi ular, maka Tuhan memerintahkan Musa 'pula 'melemparkan, tongk;1tnyil.
" Tongkat itupun menjelma mtmjadi ular besar. Lalu dimakannya seg1ilaular-

ular jelmaan, dari tali dan tongkat it~, Setelah segala ular sihir itu d*la~ ular
mu'jizat, ular mU'jizat itupun kembalilah menjadi tongkat seperti biasa ..dan
besarnya atau beratnya tidak bertambah. Lantaran ~tu'maka terpaksalah. tu-
kang-tukang sihir tadi tunduk dan ,mengakui kelebihan Mus·a. lalu mengikuti

I .

agamanya. . I,

Oi zaman 'I~a Almasih meningkat pulalah kepandaian dukun. mengo-
bati orang sakit. Teiapi penyakit yang payah _menyembuhk~nnYa. ialah pe-
nyakit kusta dan buta .. Oleh Nilbi 'Isa disintuhnya saja dengan tangannya
orang yang sakit itu, lalu sembuh dengan izih Allah! Oemikian juga orang
yang baru saja mati. Beliau ,sintuh dan beliau 'suruh berdiri. Orang itupun hi-
dup dan berdiri. Oengan izin Allah!

Oi zaman Muhammad memuncak pulalah kepanda:ian hersyair. kesusas-
teraan menjadi kebanggaan. Orang Arab nierasa kudung Ii'dahnya J<afau tid~k

, dapat mengulallg-ulang syair ciptaan ahli-~hli d;m pujangga'. S~hingga menjadi
adatlah berkumpul di Uka~ setiap t.ahun, sambi! berniaga, orang mendengar-
kan syai~-syair, yang inclah darjpada ahli·ahli 'Yang :dat~ng dari selunih tanah
Arab. Sebagaimana pertandingan olimpiade di Roma Oizaman ptirbakala. se-
orang yang menang ~iberl" milh~ota daun zaitun. til'aka syajr yang terindah

.mendapat kehormatandigantungk<\n ill Ka'bah. Sampai tUjuh syau pilihan
,dan berumutu t!nggi mendapat.kehormata~·dig!lntung di tempa~ y~ng mulia

itu. ' . . .. ~',,' .' ' -o£ '. ~;"'~-"':~:' :.,' • :.

, Selain dari 'syair ialah kil:ta'kata ..bersajak dari kahin-kahin (tukang te.·
nung), sebagai susunan mantra mer~malbn hal-hal yang akan kejadian:: )3ah-
kan ada, di an tara tukil11g tenung ttu yang meramaikan b.ahwa seoiang Na~i
akandatang dalam kalangan bangsa Arap. Ma'ka kata-katasajak dari ahli te-
nung itupun dipandang.kata-kata tinggi mutunya, dan tl.lkang tenung menda-
pat keho'rinatan besar.· . '. '
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Ada juga kata-kata hikmat, pepaiah dan petitih dari Lukman Hakim
atau dari Akstam. Semuanya ini menjadi penaruhan bahasa bagi orang Arab.
Orang karena belum banyak yang pandai menulis dan membaca. rnaka segala
kata yang indah Icbih banyak rnenjadi hapalan. Orang yang tak pandai menu
lis, kuat hapalannya.

Orang mengenal Muhammad sebagai seorang saudagar menengah, yang
tidak terlalu kaya, dan orang mengakui bahwa dia seorang saudagar yang
jujur. Tetapi orang tidak mengenal dia sebagai ahli syair at au ahli hikmat atau
ahli tenung. Sampai usianya 40 tahun, dia dipandang sebagai penduduk yang
baik dari keturunan yang baik. Tetapi scketika dia mulai menyarnpaikan seru
an dan ajakannya, dengan membaca ayat-ayat Qur'an, bcrobahlah keadaan.

Susunan perkataan itu bukanlah syair dan bukan sajak. Isinya adalah
soal-soal yang bukan main-main, tidak ada katanya yang terbuang. Penuh
balaghat dan fasahat. Berisi pengajaran dan pcnyadaran ingat akan satu Tuhan
dan rnencela berhala. Penuh kebesaran dan mengagumkan. Menceriterakan
keadaan ummat zaman lampau untuk jadi perbandingan. Apabila orang telah
"terrnakan" isi ayat-ayat itu, dia pun lupa yang lain dan hanya ingat kepada
Tuhan. Bersedia menjadi kurban dari pada keyakinannya. Umar bin AI·
Khaththab seorang pemuda yang keras hati, dan telah lama berniat hcndak
membunuh Muhammad, sebab dipandangnya sebagai pengacau ketcnterarnan
masyarakat, demi mendengar adiknya percmpuan mernbaca ayat itu, atau dia
sendiri mcmbacanya dalam catatan adiknya, terus sekali masuk Islam. Sebe
lurn dia, Abubakar telah mernberikan scgenap hidupnya, menjadi taruhan
untuk mempertahankan ajaran Qur'an yang disarnpaikan Muhammad ini.

Goncang masyarakat Quraisy waktu itu, bukan oleh pedang atau pem
berontakan, tetapi oleh bunyi ayat Tuhan.

Pernah orang Quraisy bermusyawarah memperkatakan Qur'an itu apa
kah dan Muhammad itu siapakah. Setengahnya mengatakan dia tukang sihir.
Yang lain membantah; dia bukan tukang sihir. Seorang lagi rnengatakan bah
wa dia penyair .. Kawannya mernbantah: ini bukan syair. Al-Walid bin AI·
Mughirah, yang tertua di antara mereka menyatakan pendapat: "Derni Allah!
Kata-katanya sangat lernah, ural kata itu subur dan ranlingnya pun berbuah.
Tetapi siapa di antara kamu yang mengucapkan pula kata-kata ini, terpan
danglah dia salah. Pada pendapat saya, orang ini adalah seorang tukang sihir.
Dan kata-kata yang dibawanya itupun sihir. Sebab dengan kata-katanya itu
dia telah memisahkan anak dengan ayah, saudara dengan saudara, suami
dengan isterinya, dan seorang anggota kaum daripada perkaumannya."

Ada juga kata-kata hikmat, pepatah dan petitih dari LUkman Hakim
atau dari, AkstarJ:!. 'Semuanya ini menjadi penaruhan bahasa bagi ora,ngArab.
Orang karena belum banyak yang pandai menulis dan membaca, maka segala
kata yang indah lebih banyak menjadi hapalan. Orang yang tak pandai menu-
lis, kuat hapalannya.,

Orang men genal Muhammad sebagai seora'ng,saudagar menengah, yang'
tidak terlalu kaya, dan orang mengakui bahwa dia seorang saudagar yang
jujur. Tetapi orang tidak mengenal dia sebagai ahli syaintau a'hli hikmat atau
ahli tenung. Sampai usianya 40 tahun, dia dipandang sebagai penduduk yang,
bail< dari keturunanyang baik. Tetapi seketika dia mulai menyampai!<a,n seru-
an dan ajakannya, dengan membaca ayat-ayat' Qur'an, berobahlah kea'daan,

Susunan perkataan itu bukanlah syair dan bukan sajak. Isinya a'dalah
soal-soal yang bukan, main-main, tidak ,ada katimya yang terbuang. Penuh
balaghat dan fasahat. Berisi pengajaran dan penyadaran ingat akan satu Tuhan
dan mencela berhala. Penuh kebesaran dan mengagumkan. Menceriterakan
keadaan ummat zaman lampau untuk jadi perbandingan. Apabila orang telah
"termakan" isi ayat-ayat itu, dia pun lupa yang lain dan hanya ingat kepada
,Tuhan. Bersedia menjadi kurbandari pada keyakinannya. Ulnar bin AI-
Khaththab seorang pemuda yang keras hati, dan telah lama berniat hertdak
membunuh Muhaminad, sebab dipandangnya sebagai pengacau ketenteraman
masyarakat, derni mendengar adiknya perempuan membaca ayat itu, atau dia
sendiri membacanya dalam catatan adiknya, terus sekali masuk Islam. Sebe-
lum dia, Abubakar tehlh memberikan segenap' hidupnya, menjadi taruhan
un'tuk memperta!lankan ajaran Qur'an yan,g di§ampaikan Muhammad inL

Goncang masyarakat Quraisy waktu itu, bukan oleh pedang atau pem-
berontakim, tetapi oleh bunyi ayat Tulian.

PernaH orang Quraisy bermusyawarah memperkatakan Qur'an itu apa-
kah dan Muhammad ·itu siapakah. Setengahnya mengatakim dia tukang sihir.

I ,
Yang lain membantah; dia' bukan tukang sihir. Seorang lagi mengatakan bah-
wa dia penyair .. Kawannya membantah: ini bukan syair. AI-Walid bin AI-
MUghirah, yang' tertua di antara mereka menyatakan pendapat: "Demi Allah!"
rKata-katanya sangat lemah, urat kata itu subur dan rantingnya pun berbuah.
Tetapi siapa di an tara kamu yang mengucapkan pula kata-kata ini,' terpan-
danglah dia ~alah. Pada pendapat saya, orang ini adalah seorang tukang sihir.
Dan ka1a-kata yang' diba~anya itupun sihir. Sebab d~ngan kata-katanya itu
dia telah mernisahka,n anak dengan ayah, saudara dengan saudara, suami
dengan isterinya, dan seorang' anggota kaum daripada perkaumannya."·
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Pemuka-pernuka Quraisy hanya rnenggeleng-gelengkan kepala karena
kasihan rnelihat nasib 'Utbah yang rupanya sudah "kena" pula.

Sekali dicoba pula mencari tandingan lain. Lalu dipanggil An-Nadir bin
Al-Harls, seorang ahJi dongeng yang banyak menghapal ceritera-ceritera do
ngeng dari negeri lain, seumpama dongeng-dongeng Persia, ceritera peperang-

Kalau datang musirn haji, bcrduyunlah orang datang ke Makkah dari se·
gala pclosok tanah Arab. Maka berusahalah orang Quraisy menghambat supa·
ya orang jangan datang mendengarkan katanya 1111. Karena dipandang sangat
berbahaya. Tetapi halangan yang begitu hebat, rnenyebabkan bertambah be
sarnya keinginan orang rnendengarkan. Mana yang mendengar Icrlarik.
Mcskipun bclum masuk Islam. Sampai di ncgaranya kembali dikembangkan
nya pula kata-kata itu.

Satu kali dikirirnlah 'Utbah bin Rabi'ah menenun Nahi Muhammad. me
rninta dengan sangat. hentikanlah perkataan itu. Kulau diu sudi rncnghenu
kan, diu akan diberi 1I10dai buat berruaga. atau diangkat rncnjadi kcpala mere
ka. Atau dicarikan tabib yang mahir guna mengobatnya, sehingga "yang da
tang" mcmbawa kata-kata ganji] itu tidak datang lagi. Tetapi setelah se lesai
'Utbah rnenyampaikan permintaan itu, Nabi Muhammad pun kernbali mern
baca "kata-kata" itu. 'Utbah, scorang ahli bahasa dan pemuka yang sangal di
pcrcayai, menjadi lemah tidak berdaya lagi. Dia pulang kepada yang mcngu
Ius, dan wajahnya telah berobah. Sehingga baru saja dia darang kepada yang
mengutusnya, Abu Sufyan, Abu Jahl dan lain-lain, telah rnendapat fir asat
bahwa kawanuya Iclah berobah!

"Bagaimana Abu Walid? " Tanya rnereka

Dengan terus terang dan jujur dia menjawab, "Aku mcndengar perkata
an. Demi Allah, yang belum pernah aku dengar selama hidupku. Demi Allah!
lui bukan syair, ini bukan sihir dan ini bukan tenung. Wahai seluruh Quraisy,
dengarlah kataku, atau biarkanlah daku dengan pendirianku. Yaitu biarkanlah
orang ini, jangan diganggu juga, tinggalkanlah dan jangan diperdulikan juga.
Demi Allah, kata-katanya yang aku dengar itu mengandung benta-berita yang
besar. Janganlah kita ikut-ikut mencampuri soal ini, hai kaum Quraisy. Kalau
suku-suku Arab yang lain melawannya dan mengalahkannya, lerlepaslah kita
dari keberatan. Tetapi kalau dia menang menghadapi bangsa Arab itu, maka
kerajaan yang akan didirikannya itu, adalah kerajaan kamu juga, sebab kernu
liaannya adalah kernuliaan karnu, dan karnu akan beroleh kejayaan lantaran
itu."

Kalau datang muslin haji, berduyunlah orang datang ke Makkah dari se-
gala pelosok tanah Arab. Maka berusahalah orang Quraisy,m-engh;1mba't supa-
ya orang jangan datang men'dengarkan katan:y'~ itu, Karena dipandang sangat
berbahaYll. Tetapi halangan yang begitu hebat, menyebabkan bertambah be-

, sarnya', ~einginan orang mendengarkan. Mana yang mendengar, tertarik.
Meskipun. b.~lum masuk Islam. Samp,ai di negaranya kembali. dikembangkan-
nya pula ~ata~kata itu. '

Satu kali dikirimlah 'Utbah bin Rabi'ah menemui Nabi Muhammad, me-
, .y

minta dengan sangat. hentikanlah perkataan'itu. Kalau dia sudi menghenti-
kan, dia akan diberi modal buat berniaga, atau diangkat menjadi kepaJa mere-

\ .' .
ka.' At,au dicarikan tabib yang mahir gupa mengobatnya, sehingga "yang da-
tang" membawa kata-kata ganjil itu tidak datang,lagi. Tetapi setelah selesai
'Utbah menyampaikan permintaan itu, Nabi Muhammad pun embali mem-
baca "kata-kata" itu. 'Utbah, se6rang ahli bahasa dan pemuka yang sangat di- '
p~rcayai, menjadi lemah tidllk berdaya lagi. Dia pulang kepada yang me~gu-

, tus, dan wajahnya telah berobah. Sehingga baru saja diadatang kepada yang
mengutusnya, Abu Sufyan, Abu Jahl dan lain-lain, telah mendapat fir~sat
bahwa kawannya telah berobah! . \ 'I

"Bagaimana Abu Walid? " Tanya mereka.

Dengan terus'terang danjuju( dia merijawa.b, "Aku mendengar perkata·
an. Demi Allah, yang belum pernah aku dengar selama hidupku. Demi Allah!
Ini bukan syair, ini bukan sihir dan ini bukan tenung. Wahai seluruh Quraisy,
dengarlah kataku, atau biarkanlah daku dengan pendirianku. Yaitu biarkanlah
orang ini, jangan diganggu juga, tinggalkanlah dan jangarl diperdulikan juga.
Demi Allah, kata:katimya yang aku dengar itu mengandung berita-berita' yang
besllr. Janganlah kita ikut-ikut mencampuri soal ini, hai kaum Quraisy. Kalau
suku-suku Arab 'yang lain melawannya dan mengahihkannya,' terlepaslah kita
dari keberatan. Tetapikalau dia menang mfmghactapi bangsa Arab it~, maka
kerajaan yang akan didirikannya itu, adalah kerajaan kamu juga, sebab kemu-'
liaannYll adalah kemuliaan kamu,dan kamu akan beroleh kejayaan lantaran
itu.;' '-,

Pemuka-pemuka Quraisy hanya menggeleng-gelengkan kepala karena
kasihan melihat nasib 'Utbah yang rupanya sudah "kena" pula,.

Sekali dicoba pula mencati ta~dingan lain. ~lu dipanggil.An-Nadlr bin
Al.Haris" ~orang ahli don:g~ng yang banyak ~enghapal ceritera-cedtera do-
ngeng dad negeri lain, seumpama dongeng-dongeng Persia, ceritera Peperang-
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an RUSIUIll dengan Astandiyar Kalan Nabi Muhammad rnernbaca ayat-ayat
itu di Masjidil Haram. Nadir pun datang. lalu bcrceruera. Tetapi berapalah
ak an larnanya Nadlr dapat menandingi. Dari hari ke hari dia hanya mengulang
ceritera-cc rucra itu ke uu Juga. laksana seorang tua yang menceriterukan ccr i
tera kancil kcpada anak-anak. Scbclurn ceritcru dilanjutkan, anak itu telah
tahu apa urungnya. Padahal ayat-ayat yang dibuca Nabi bukanlah dongcng.
te tapi mcngandung perkara-perkara bcsar yang mcnggerarkan fikiran. dcngan
bahasa vang tak dapat diarasi. Bagaimanapun, Nadlrlah yang terpaksa kchi
langan bahan. tak dapat rncngarasinya. karena bukan Muhammad sendiri yang
menciplakan. te tapi wahyu datang dari langit.

Orang Quraisy pcrnah rnenunta bantuan kcpada orang Yahudi di Madi
nah, bagaimana menghadapi kesuliian mi. Orang Yahudi mernberi nasihat suo
paya mereka menanyakan kepada Muhammad, ten tang hebcrapa pernuda d:
zarnan lampau. yang meninggalkan ncgerinya karcna mernegang teguh keper
cayaannya. Dan tanyakan pula. siapa nama scorang Raja yang bcrkcliling.
sarnpai kc Tirnur dan ke Bara t. Kalau dia dapat mcnjawab itu. memanglah dia
se orang Nahi. Kalau tidak , nyatalah dia scorang Nabi palsu.

Scke tika pert anyaan darang, Muhammad berjanji akan mcnjawabnya
besok. Karcna be liau mcngharap nanti rnalam akan dat anglah wahyu itu,
Tetapi besoknya wahyu tak datang. lusanya pun tidak. Serclah IS hari baru
lah datang [awahan dengan wahyu itu. Ini pun mcnjadi bukti bahwa ini bu
kanlah buatannya sendiri sap. Dia tidak rnernpunyai buku-buku sejarah sirn
panan buat rnencari jawab pertanyaan itu, dan dia pun tidak pandai menulis
dan rnernbaca.

Setclah IS hari di bclakang datanglah jawaban itu, Pernuda-pcrnuda
yang mclarikan dir i, lalu bcrsernbunyi kc dalam gua, itulah pernuda-pernuda
Kahfi, Dan raja yang sampai kc Tirnur dan ke Barat itu ialah lui Qarnain

Penghalangnya yang paling be sar di waktu itu. yaitu Abu Sufyan Jan
Abu Jahl, yang diharapkan oleh bum Quraisy sebagai pemimpin mereka buat
menentangnya. dalarn hati kecil rnasing-masing mulai terasa ingin hendak tahu
dan ingin mendengarkan sendiri.

Maka dengan diam-diarn dan se mbunyi, supaya jangan ketahuan olch
orang lain, masing-rnasing pun pcrgi tengah malam ke pekarangan rumah
Muhammad. Masing-rnasing pun pergi tidak tahu akan maksud temannya.
Dengan sangat diarn-diarn mereka melckapkan telinga ke dinding.mendengar
Muhammad rnernbaca ayat-ayat itu. Se telah hari hampir slang. rnereka pun
pulang. Mereka bertemu di pertemuan jalan di muka pekarangan. Yang satu
menyalahkan yang lain rnengapa didengarkan. Lalu berjanji tidak akan men-

an, Rustum dengan A~fal}diyar. Kalau Nabi Muharrimad IJiembac,! ayahilyat
itu di Masjidii Haram. Nadir pun' datang, lalu berceritera. Tetapi berapalah
akan lama~ya NadIr dafJa-tmenaridingi. Dari hari ke ~ari ,dia hanya rnen'gulang
ceriter,a-ceritera itu ke i-tt/juga; laksana seorang tua yang menceriterakan cW- .. '
tera ~ancil kepada anak-anak. Sebelum ceritera 'dilanjutkan, anak itu telah
tahvapa ujungnya. Padahal ayat-ayat yang dibaca Nabi buk-al)'lahdongeng,

"\. I • ~

tetapi mengandung plrrkara-perkara besar yang menggetarkan fikiran, 4engan
bahasa yang tak dapat diatasi. Bagaimailapun, N"dlrlah yarfg terpaksa kehi-
langan bahan, tak dapat meng'atasinya, karen~ bukan Muhammadsendiri yang

. menciptakan, tetapi wattyu datang daJi langit. '. ) \

Orang Quraisy pernah meminta bantuan kepada orang Yahudi di Madi-
nah, bagaimana menghadapi kesulitan ini. Orang Yahudi me,mberi nasiI1at su-
.paya mereh .menanyakan kepada'Munammad, ten tang beberapa pemuda di
zaman lampau, yang meninggalkan negeririya karen a memegang teguh keper-
cayaa~nya. Dan tanyakan pula,' siapa nama seorang ~aja yang berkeliling,
sarripai ke Timur dan k-e,Barat. Kalau dia dapat menjawab itu, menilmglah dia
seorang Nabi. Kalau tidak, nyatalah dia se~~ang Nabi palsu.

Seketika pertanyaan datang, Muhammad berjanji' akan menjawabnya'
besok.· Karena beliau mengjlara,p nanti malam, akan da:tanglahwahyu' itu.
Tetapi besoknya wahyu tak datang, lusanYa pun tidak, Setelah 15 hari baru-
lah datang jawahan dengan wahyu itu. Ini pun menjadi bukti bahwa ini bu-
kanlah buatannya sendid saja. Dia tidak mempunyai buku-bu~u sejarah siru-
panan buat mencari jawab pertanyaan itu, dan dia pun tidak panda! menulis .
dan membaca.,

Setelah· 15 hiui di belakang datanglah jawaban itu. Pemuda-pemuda
yang .melarikan diri, lalu bersembunyi ke dalam gua,itlilah pemu~a-pemuda
Kahfi. Dian raja yang sampai ke Timur dan ke Barat Hu ialah Zul Qarnain.

Penghalangnya yang paling besar di waktu itu, yaitu Abu Sufya dan
, Abu Jahl, yang diharapkan oieh kaum Quraisy sebagai pemimpin lfIereka buat

menen tangnya, dala~ haH kecil masing-masing mulai terasa. ingin hendak tahu
dan ingin mendengarkan sendiri. '.

, Maka dengan diam-diam dan sembunyi, supaya jangan ket~huan oleh
orang lain" masing-masing pun p~rgi tengah malam ke. pe.karangan rumah
MuhafTll1lad. Masing-masing pun pergi tidak' tahu akan maksud temannya ..
Dengan sa,ngat diam-diam mereka melekapkantelinga ke dinding,mtmdengar
Muhammad membaca ayat-ayat itu. S~telah hilri hampir siang, mereka pun
pulang. Mereka ,.be·rt~mu (Ii p'erterriuan jalan di muka pekarangan. Yang satu
menyalahkan yang lain rriengapadidengill'kah. Lalu berjanji tidak akan men- '
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dengarkan lagi. Tetapi isinya telah terguris di hati masing-rnasing

Hari pun malam pula. Hati tidak dapat ditahan lagi, kaki pun tergerak
menuju pckarangan Muhammad. Yang scorang mcnyangka bahwa ternannya
tidak datang karena telah berjanji tidak akan datang kc sana lagi. Tet~i seke·
nka akan pulang. hart hampir akan slang. ber ternu pula kernhali dengan tidak
disangka-sangka. Kesudahannya hal ini mereka pcrhirungkan haik-baik. Mere
ka mengaku bahwa kata-kata yang dibaca Muhammad itu mcruang pcrkara
besar, mernang kata Nabi. Bukan sihir , bukan tenung dan bukan sya 'ir.

Tetapi mengapa tidak mereka akui saja terang-tcrang?
Lalu tcrlompatlah dari mulut Abu Jahl rahasia yang sebcnarnya. Selama

ini adalah perjuangan mencari kemegahan di an tara suku-suku Quraisy . Di
antara Bani Urnayah, qaum Abu Sufyan. Bani Makhzurn. qaum Abu Jahl. dan
Bani 'Abdi Manaf. Muhammad adalah kcturunan Bani 'Abdi Manaf.

"Bagairnana pendapatmu tentang yang engkau dengar tadi?" Tanya
Abu Sufyan.

"Yang kudengar?" tanya Abu Jahl pula. "Sclarna ini kita telah ber
lomba berebut pengaruh dengan keturunan 'Abdi Manaf. Mereka rnernber i
makan-minurn. orang kita pun mernberi makan-rninum. Mere ka berani merni
kul tanggung-jawab, kita pun memikul. Mereka dermawan. kita pun mender
rna. Dalam berpacu kita melombai mercka. Tetapi sctclah harnpir sarnpai ke
ujung tujuan. tiba-tiba mereka bersorak: "Di kami sekarang ada Nabi. rnene
rima wahyu dari langit!" Kalau sudah seperti ini bagaimana lagi kita dapat
menukasnya? Demi Allah. Kita tidak bolch mempercayainya selarna-larnanya.
Tidak. Tidak."

Di an tara yang turut mencun-curi mendengarkan pada malam-malarn
berturut itu ialah seorang yang bernama Al-Akhnas, Maka tahulah dia rahasia
itu. Kedua pemuka Quraisy yang dituakan menenrang Muhammad itu tidak
lah menen tang kenabiannya. melainkan adalah rasa pertandingan pcrebutan
pengaruh belaka dan takut dikalahkan. Al-Akhnas pun menarik diri dari rem
pat itu. Inilah riwayat Ibnu Ishak, seorang penulis tarikh Nabi yang tcrbcsar.
yang tulisannya senantiasa menjadi sumber dari sejarah Nabi. J

Maka isi ayat-ayat inilah yang telah rnenundukkan muka kaurn Quraisy.
sehingga melawan hanyalah karena terpaksa mempcrtahankan kemegahan sa
ja. Kenabiannya tidak dapat ditolak. A,Ru Sufyan sendiri di hadapan raja
Heraclus meng;ij<.uibahwa Mu~ad ilJ,lorang jujur , bahkan kemudian sere
lah didengarnya -anak perempuannya dikawini (Umrnu Habibah) oleh
Muhammad dia mengakui jUijl bahwa Muhammad itu orang besar dan patut
sekali jadi jodoh ana\ffiya. Tetapi dia bertahan terus. sarnpai kalah dan tak

.'

dengarkanJagi. Te,tap~isinya'telahterguris di hati masing:masing.
". '

Hari pun malam pula. Hati tidak dapat' ditahan lagi, kaki pun tergerak
menuju pekarilngan Muhammad. Yang seorang menyangka' bahwa temannya
tidak da'tang karena telah berjanji'tidak akan da~ang ke ,sana lagi. Tet~i seke-
tika akan pulang, hari hampir akan siang,:berte~u pula ke~bali dengan tidak
disa,ngka-sangka.. f(esudahannya' hal ini mer~ka 'perh,itun.gkan' baik-baik. Mere-
ka mengakti bahwa,ka,ta-kata yang d.ibaea' Muhammadit,ti inemilng perkara

.,besar, me.inang kata Na-bi. ,Bukan sihir; bukan tenurrg ,dan bukan sya'ir.
Tetapi mengapatidak mereka akl,li saja terang-terang? ,

. :., r Lalu terlompatlah dari mulut Abu Jahl rahasia yang sebenarnya: Selama
ini adalah, perj~angan mencari kemegahan di antara' suku·suku Quraisy. Di
aptara Bani Umayah, qaum'Abu Sufyan. Bani Makhzum, qauin Abu Jahl, dan
Bani' Abdi Manaf. Muhammad adalah ktHurunan Bani' Abdi Manaf.. , '

. "Bagaimana penqapatm,u ten tang 'yang, engkau .dengar taqi?" Tanya
Abu Sufyan. \ "

"Yang kudengarT tanya' Abu Jahl pula, "Selam~ in.i kita tel~ ber-
lomba berebut pengaruh dengan ketuninan 'Abdi Manaf. Mereka memberi
makan-plinum, orang kitapun rnemberi makan-minum. Mereka be rani memi-
kul tanggilng-jawab, kita pun memikul. Mereka dermawan, kita pun.mender-
rna. Dalambe,rpacu kita melombai mer,eka. Tetapi setelah hampir sampai ke
ujung tujuan, tiba-tiba mereka bersorak:i'Di kami ~ekarang ada Nabi. mene- '

. rima 'wahyu dari langit!" Kalau sudah seperti ini bagaimana lagi kita' dapat
.Il)enukasnya? Demi ·Allah. Kita tidak boleh mempercayainYa selama-Iamanya.
Tidak. Tidak." . 'J , , '

-- ..' - . . '\. ,\

Di antara yang turut mencuri-curi mendengarkan pada malam-malam
bertur:utitu ialah seorang yang bernama AI-Akhnas. M!lka tahulah dia rahasia
itu.: Kedua pemuka Quraisy yang dituakan menentang Muh:ammad itu tidak-
lah menen tang klmabiannya, melain~an adal~h rasa' pertandingan perebut~n
pengar]lh b~lakavdan 'takut dikalahkan;, Ai.Akhl?~s:pbnm~n3(ik diri dari te.t:J1'

pat i,tu. .Inilah riwayat Ibnu Ishak, seorang. penulis quikh Nabi yang terbesar ..
. 'yang l~lisannya ~enaiitiasa menjadi sumber dad- sejarah Nabi. ' J

Maka isi ayat'ay~t 'inilah yangtelah menundukkan mUka kaum Qtiraisy.
seruIrgga melawan hilnyalilh karena teq;a'ksa memperfahankan kemegahan sa-

, ja. "Kenabiannya tidak dapat ditolak. AJ\i.i SUfyaq s~ndirj. .di had~pan raja
.. Heraclus men~J,li bahwa'Muh ad iW orang jujur, bahkan kemu'dian sete,
. lah .didengarnya· ~anak, per~mpuanriya' ·.~dika:wjI}:i(Umtnu Habibah) oie.h
. ~uhammad tlia rnengl,l~ui jUA oahwa Muhammad itu orang I.>esai-dan patut
sekaH jadi jOdO'h anjll<i'iy'a.,Tetspi .dia·,bertahan, terus,' sampai kalah'dan tak
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Dan dalam ayat yang lain:

\~~:~~~~~§,(;\{~~6J~~J~~:~~;;
J _;'/'/ :;,..007 ~/ /. , ,r"

-~ .,,(,\/".{~0! ,_,.!~\"7/..-!
(~T ~I). ~~4P?<Jj~~-,)~jl" ¥

"Jikalah kamu masih ragu-ragujua daripadaapayang telahKami turon
kan kepada hamba Kami, maka cobalah datangkan agak satu surat sajayang
menyerupai dia, dan undanglah saksi-saksi kamu selainAllah; jika kamu di
pihak yang benar" [Al-Baqarah;S. 2:23).

"Katakanlah Muhammad! Jikalau sekiranya berkumpul manusia dan
jin sekalipun hendak mendatangkan yang serupa denganperkataan ini, tidak
Iah mereka akan sanggup mendatangkannya, walaupun yang setengahdeng
anyang setengahnya lagibantu membantu. "{Isra;S_J 7:88).

Dengan mengetahui bahasa Arab sarnpai mendalarn, akan dapatlah kita
menginsaf kebesaran mu'jizat Qur'an itu. Fasahatnya dan balaghatnya. Se
hingga lernahlah (i'jaz) manusia hendak menirunya. Bahkan dalarn Qur'an di
sebutkan :

11. Bahasa Mu'jizat

dapat melawan lagi, adalah karena mempertahankan kernegahan sernata-rnata.
Orang Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj-pun yang

kcrnudian diberi gelar "Al-Anshar ", karena bunyi ayat-ayat inilah yang men
jadikan rnereka tak dapat bcrpaling lagi. Inilah yang rnereka tunggu.Inilah
yang dijanjikan akan datangnya oleh orang-orang Yahudi. Setungga sebelum
Nabi Muhammad pindah ke Madinah berbulan, lebih dahulu di setiap rumah
di Madinah orang telah rnernbaca ayat Qur'an.

dapat melawan lagi, adalah karena mempertahankan kemegahan semata-mat~.
Orang Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj-pun yang

kemudian diberi gelar " AJ-Anshar", karen a bunyi 'ayat-ayat inilah yang men-
jaelikan mereka tak dapat. berpaling lagi. Inilah yang mereka tunggu. Inilah
Y<lngdijanjikan akan datangnya oleh orang-orang Yahudi. jiehingga sebelum
Nabi Muham\Tlad pindah ke Madinah berbulan', lebih dahuiu eli setiaIMumah
di Madinah orang telah membaca ayat 'Qur'an.J. .•.. .. .'

'-

11. Bahasa Mu 'ji~at "
h .

Dengan mengetahui bahasa Arab sampai mendalam, akan dapatlah kita
~-"".IDenginsafi kebesa~an mu ~jizilt Q~r':'a~ itu. FasahatJlya dan balaghatnya. Se- .

hingga lemahlah (i'jaz) man.usia hendak menirunya. BaQkan dalam Qur'~n di-
sebutkan: .

.~\\/.) :\·~t·-ll\(~JV "~~\~\. (tj)
9 ~~~.'-' ~~~~~" ~

'\ . ) ~~!". /~'/ ••.• ./..~/ /\~~/~' /'.l ;/<7A' \ 7 •• ''''~',,~ :. '\~ul• 1\ ~Y...f, '.~_ . ~ ",M",4. V . 'J, //;,(,)...7 •

. ' . . . ( ,

"Katakimlah Muhamm~df.likalau. sekiranya berkumpul manusia dan
jin sekalipun hendak m,et;idatangkan'yang serupa. dengan perkataan ini, ·tidak-
lah rrzereka'akan sanggup' mendattmgkannya, walaupun yang setengah deng-
an yang setengahnya lagi bantu membi:mtu." (Isra;S.J7:·88) ..

Dan dalam ayat yang lain:

,~,,/.,.~...• ';'/'~,':t.{(\(,/ '\:6f(\~.. ,/. '~:"«:.\/.Y~~~;.~~,~," u*,~·~~~-J~rU.f'
',.' ..•. \ ~_... .'. ..,(,' /,,,/'!,r., /II ',,1' /./ ///0

:.~~,",~I). ~3~~J.~~.J)~ ."~
''JikOlah "amu masih ragu-ragujua daripOda aPayang telah Kami turun-

kan kepa<Ja"amba Kami, maka cobalah datangka!1 agak sIz.tusurat soja yang
menyerupafdia, .dan utida~K,lah soksi-soksi kflmu selain Allah; jifca kamu di~
pihak yang benar" (AI-Baqafah;·S. 2:23). .

.!
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Kita terangkan seketika memberi arti kalimat "Kitab", bahwa kitab itu
dua artinya. Pertama perintah, kedua buku tertulis. Maka ayat-ayat yang tu
run, yang pada hari ini kita lihat menjadi "mush-haf", mulanya belumlah ter
kumpul dalam satu buku. Di waktu Nabi hidup telah ada juga dituliskan

USilM A bu Bakr

12. Qur'an Terpelihara

Mustafa Shadiq Ar-Rafii'e (PenultsArab)

"Diturunkan Tuhan Al-Qur'an dalam bahasa ini. at as susunan tersendiri
yang menimbulkan lemah lunglai orang buat menirunya. baik dalam susunan
nya yang pendek atau susunannya yang panjang. Laksana nur leahaya) pada
jumlah susunannya. Sebab cahaya adalah satu jurnlah. WaJaupun dia terpen
car, rnisalnya, dia tetap dalam cahayanya. Dalam bahagiannya yang kecil pun
terdapat jumlah yang besar. Kecuali kalau langit yang ini bukan langit lagi dan
burni diganti dengan burni lain. Karena dia adalah pembersihan bahasa dari
kekotorannya. Alirannya yang lahir mengandung batin rahasianya. Datang
dengan air keindahan yang memenuhi awan, dan dalam bingkai pribadi yang
lebih indah dari kemudaan."

Bukan tidak dicoba orang hendak membuat "wahyu baru", dan men
da'wakan sebagai Nabi pula. Setengahnya sarna bunyinya, tetapi tak sarna isi
nya. Sarna bungkusnya, tetapi Qur'an berisi dan dia kosong. Atau sekali de
ngar saja, tersenyumlah kita, karena nyata ayat-ayat Qur'an juga yang dikerat
keratnya, lalu disambungkannya keratan ayat yang satu dengan ayat lain,
sehingga timbullah hambarnya. Sehingga dapatlah dikesankan bahwa si peniru
ini bukanlah Nabi, melainkan orang yang otaknya miring.

Dr. Thaha Husain tentang bahasa Qur'an

Dr. Thaha Husain, sarjana Mesir yang besar itu, yang mendapat peng
akuan kesarjanaannya dari Universitas-universitas Barat, perlulah ki ta nukil
kan kata beliau ten tang bahasa Qur'an.

Perkataan terbagi tiga: "Syair (puisi), Natsar (prosa) dan Qur'an.
Qur'an mempunyai style (Ianggam) sendiri. bukan syair dan bukan natsar.
Qur'an adalah Qur'an, dia tidak tunduk kepada undang-undang natsar dan
syair, tetapi dia mempunyai jalan rnuziek sendiri, yang dapat dirasakan pada
susun lapalnya dan urutan ayatnya."

Bukan tidak dieoba orang hendak membuat' "wahyu baru", dan men-
da'wakan sebagai Nabi pula. Setengahnya sarna buhyinya(tetapi tak sarna isi-
nya: Sarna bungkusnya, tetapi Qur'an berisi dan dia kosong. Atau sekali de~

.ngar saja;tersenyumlah kita, karena nyata ayat-ayat Qur'an juga yang dikerat-
keratf\ya, lalu d,isambungkarinya keratan ayat' yang satu,dengan ayat lain,
sehingga timbullah harribarnya. Sehingga dapatlahdikesankan bahwa si peniru
ini bukanlah Nabi, me,lainkan orang yang otaknya miring.

Dr. Thaha Husain ten tang bahasa Qur'an
Dr. Thaha Husain, sarjana Mesir yang besar itu, yang mendapat pengo, .

akuan kesarjanaannya dari Universitas-universitas Barat, perlulah kita nukil-'
kan.kata beliau ten tang bahasa Qur'an. I

, '

'Perkataan terbaw tiga: "Syair (puisi), Natsar (prosa) dan Our'an.
Qur'an me~punyai style (langgam)' sendiri, bukaq syair dan bukan natsar.
Qur'an 'adalah Qur'an, dia tidak tunduk ke}?ada undang-undang natsar dan
syair, tetapi dia mcmpunyai jalan muziek sendiri, yang dapat dirasakao pada
'susun lapalnya dan urutan ayatnya."

Mustafa Shadiq Ar-Rafite (Penulis {irab)
"Diturunkan Tuhan Al-Qur~an dalam bahasa ini, atas susunan tersendiri

yang menimbulkan lemah lunglai o.rang buat menirunya, baik dalam susunan~
nya yang pendek atau susunannya yang panjang. Laksana nur teahaya) pada
jurnlah susunannya. Sebab eahaya adalah satu jumlah: Walaupuri ,dill terpen- ,
car, rnisalnya, dia tetap dalal1),eahayanya. Dalam bahagiannya yang'keeil pun
terdapat jumlah yang besar. ~cuali kalau langit yang ini bukan langit law dan
burni diganti dengan burni lain. Karena dia adalah pembersihan bahasa dari
kekotorannya. Alirannya yang lahir' mengandung batin rahasianya. Datang
dengan air keindahan yang mcmenuhi awan, dan dalam bingkai pribadi yang
lebfu fudah dart kemu,daan."

I ,

12.. Qur·an Terpelihara

Usa1ulAbu Bakr

Kita terangkan seketika memberi arti kalimat "!Gtab", bahwa kitab itu
dua artinYil.pertama perintah, kedua buku tertulis. Maka ayat-ayat yang ,tu-'
run, yang pada hart ini kita limt menjadi "mush-har', mulanya belumlah ter-
kumpul dalamsatu buku. Di waktu Nabi hidup telah ada' juga dituliskan
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'liang di pucuk daun kurrna , laksana daun lontar pada kirab-kitub kuno kita,
dan di tulang iga unta atau di kulit karnbing. Yang sctcngahnya lagi, tinggal
dalam hapalan orang yang menghapalnya. Keuka itu masih sedikit yang pan
dai rnenulis. schab itu ingaran rncnghapal kuat. Keempar-cmpat khalifah Nabi
ada mcnyirnpan tulisan-rulisan itu. Dan ada juga ditulis oleh 'Arnir ibn
Fuhairah. Orang Al-Anshar yang mula-mula menulisnya ialah Ubayy bin
Ka'ab. Sc te lah itu ialah Tsabit ibn Qais bin Syammas, dan laid ibn Tsabit.
Dan ke dua anak Abu Sutyan. yaitu Mu'awiyah dan Yazid. yang setclah me
me luk Islam kctika Makkah ditaklukkan , telah pindah pula ke Madinah dan
menjadi jurutulis Nahi, Mereka pun ada mencatatnya. Masmg-masing sahabat
Zuhaii ibn 'Awwam.jdughirah ibn Syu'bah. Khalid ibn Al-Walid , 'Ula ibn
Al-Hadhrami. 'Arnir ibn 'Ash. 'Abdullah ibn Al-Hadhrarni, Muhammad ibn
Muslamah, dan 'Abdullah ibn 'Abdullah ibn Ubay ibn Salul, sernuanya itu ada
mcmpunyai catatun serba seayat. retapi tidak ada yang mernpunyai sekurn
pulan penuh. Te tapi ada pula yang mcnghapal seluruhnya, meskipun dia tidak
mernpunyai caratan, yaitu 'Abdullah hin Mas'ud. Demikian juga hapal olch
Salim ibn Ma''];)1 Maula Abu Huzaifah, (Maula. artinya budak yang dimerde
kakan), Mu'az ibn Jabal. laid ibn Tsabit , Abu laid ibn Tsabit. Abu laid dan
Ubayy ibn Ka'ab, dan Abu Darda.

Seketika Nabi hidup sernuanya be lurn rerkurnpul. Terapi sctelah Nabi
wafat. dalam pemerinrahan Abu Bakr. yang hanya 2 tahun lebih scdikit.atas
perintah beliau dikurnpulkanlah menjadi satu buku, atau "mush-haf".

Duduk perkara bcgiru.
Di zarnan Abu Bakr terjadilah pemberontakan di Yaruarnah, karena

ada seorang mendakwakan dirinya Nabi pula, supaya terlepas dari ikatan ke
satuan negara. Orang itu ialah Musailamah. Maka dikirirnlah tentara (slam ke
sana. Musailamah dapat dikalahkan. Tetapi 600 orang yang hapal Qur'an
mencapai syahid dalarn peperangan itu. Meskipun sisa yang tinggal masih
banyak. narnun pcperangan, akan ada juga di belakang hari. Apatah lagi yang
kebanyakan berani tampil ke muka rnenghadapi syahid, ialah orang-orang
yang rnerasai sendiri bagaimana lazzatnya Qur'an. Oleh sebab itu maka Umar
mengusulkan kepada Abu Bakr supaya segera Quran itu dibukukan saja. Sete
lah ditimbang-timbangnya, maka usul Umar itu beliau terima dan beliau pe
rintahkanlah laid ibn Tsabit dibantu oleh beberapa orang mernulai pekerjaan
itu. Sebab laid ibn Tsabit itu lagi muda dan baik budi pekertinya rnenjadi
kepercayaan dari yang tua-tua, rnaka dialah mengerjakan pekerjaan itu. Disu
ruh kumpulkannya segala catatan yang ada. Di pucuk kurma, di tulang unta,
di kulit karnbing dan lain-lain. Dan mana yang masih kurang, dimintanya per
bandingan kepada orang-orang yang menghapalkan di luar kepala. Sampai

oran~ di PllCllk dalln kurl11a, laksana daun Ion tar pada kitab-kitab kuno kita,
dan' di .tulang iga unta atau di killit kambing, Yang setengahnya lagi) tinggal
dalam hapalan orang yang menghapalnya, Ketika itu masih sedikit yang pan-
da'j menulis. sebab itll ihgatan menghapal kuat. Keempat-empat khalifah Nabi
ada! menyimran tulisan-tulisan itu, Dan ada juga dituJis oleh ' Amir ibn.
Fuhairah. Orang AI-Anshar ya.ng mula-mula menulisnya ialah Ubayy bin
Ka'ab. Sctelah itu ialah Tsabit ibn Oais bin Syammas, dan laid ibn Tsabit.
Dan kedua anak Abu Sufyan, yaitu Mu'awiyah dan Ya~ld, yang setelah me-
meluk ·Islam ketika Makk'ah ditaklukkan, telah pin'dah. pulake Madinah dan
menjadi jurutulis Nabi. Mereka pun ada mencatatnya. Mas~ng-masingsahabat.
lub;ir ibn 'Awwa~"Mllghirah iQn Syu'bah. Khalid ibh'~-Walid, 'Ula ibn'
AI-Hadhrami. 'Amir ibn 'Ash. 'Abdullah ibn AJ-Hadhrami, Muhammad ibn
Muslamah, dan 'Abdullah ibn 'Abdullah ibn Ubay ibn Salul, semuanya itu ada
mempunyai ~atata!1 ·serba se.ayat, tetapi tidak ada yang mempunyai sekum-
pulan penuh. Tetapi ada puhi yang menghapal seluruhnya, meskipun dia tidak
mempunyai catatl\r1, yaitu 'Abdullah bin Mas'ud. pemikiaJ;l juga hapal oleh
Salim ibn Ma'qal Maula Abu 'Huzaifah, (Maula,art'jnya budak yang dimerde-
kakan), Mu~az ibn Jabal. laid ibn Tsabit, Abu Zaid ibri Tsabit, Abu laid dan
Ubayy ibn Ka:ab, dan AQu.Oarda"

Seketika N~bi hidup semuanya belum lerkumpu). T.etapi,setel~h Nabi
wafat, d~lam pemerintah~n Abu Bakr, yang hanya i tahun lebih sedikit,atas •
per~.ntah be~au dikumpulkanlah mel~jadi satu !JUKU,at~~ ·"mush-haf".

" Duduk perkara begini. ' .
Di za~lan Abu' ~ak,l>terjadiIah pemberontakan di Yamamah, karena .

ada seorarigmendakwakan dirinya Nabi pula" sut>aya terlepas dari ikatan ke·
sat~a~'.riegara.··9~ang itu ialah MusaiIamah. Maka dikirimlah tentara Islam ke
sana,': M,u'sa\hi~J-ah,dapat dikalahkan. Tet'api 600 orang yang napal Our'an
men.~apai· syahid dalam peperangan itu. Meskipun sisa yang tirtggal masih
banyak, nam.u'n,peperangan, akan ~da juga di belakang hari. Apatah lagi yang
kepanyakan berani. tampiI ~e muka menghadapi syahid, ialah orang-orang
yang merasai sendiri bagairnana lazzatnya Our'an. Oleh sebab itu maka Umar
~engusulkan kepada Abu Baki supaya segera Qur'an itu dibukukan saja.-Sete-

.. J '

lah ditimbang-tiinbangnya, maka' usul Umar Hu beliau terima dan belial,l pe·
~iritahkanlatI Zaid ibn, Tsabit dibantu oleh bebe.rapa orang rnt;mUhli peke~jaan
itu. Sebab, 'laid ibn Tsabit itu lagi muda dan 'baik budi pekertinya menjadi

. kepercayaan.darf yang tua-tua, maka ,dialah' mengeijakan pekerjaan itu;'Disu-
ruh kumpulkannya segala catatan 'yang' ada. Di pucuk kurma, di tulang unta;
di kulit kambing dan Jain-laip. Dan mana yang masih kurang, dimintanya per-
bandingan ke,pada orang-orang. yang menghapalk~n di luar kepala. 'sa.,mpai
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Usaha Usman
Setelah Abu Bakr wafat naskhah itu dipcgang olch Umar dan setelah be

liau wafat, dipelihara baik-baik oleh Umrnul-Mu'rninin Hafsah, isteri
Rasulullah dan puteri dari Umar. Sebab itu maka ahli penyelidik berpendapat
bahwa naskhah yang sebuah itu adalah sebagai pegangan pribadi daripada kha
lifah pertama dan kedua.

Kaum Muslimin pun berseraklah sekeliling tanah Arab, lalu ke Mesir
dan ke tempat yang lebih jauh dari itu lagi. Setiap tahun mereka naik haji
dan berkumpul di Makkah.

Diriwayatkan oleh Bukhari daripada Anas bin Malik, bahwasanya Hu
zaifah bin Al-Yarnaan datang kepada Usman. Dia kembali dari peperangan
bersarna-sarna ahli negeri Syam menaklukkan Armenia. dan bersama pendu
duk negeri Irak menaklukkan Azerbiyan. Maka sangatlah terkejut Huzaifah
mendengar sangat berbedanya bacaan mereka. Maka berkatalah dia kepada
Usman : "Kejarlah lekas ummat ini, sebelum mereka bertikai berselisih seba
gaimana orang Yahudi dan Nasrani."

Mendengarkan usul Huzaifah itu , Usman pun mengutus orang kepada
Hafshah, min ta dikirimkan mush-haf yang ada di tangannya itu, akan disalin
mush-hat. Setelah selesai disalin akan dikembalikan. Permintaan itu dikabul
kan oleh Hafshah , dikirimkanlah mush-haf itu kepada Usman. Maka beliau
perintahkanlah menyalinnya kepada laid bin Tsabit penyusun mush-haf per
tama. Yang ketika itu masih hidup. dan kepada 'Abdullah bin Zubair , Sa'id
bin AI-Ash dan 'Abdurrahman bin Al-Hariss bin Hisyam , supaya disalin men
jadi beberapa mush-haf. Dan beliau berkata kepada putera Quraisy yang ber
tiga , "Kalan ada perlainan bacaan dian tara kami dengan b~an Zaid bin Tsa
bit, hendaklah ditulis rnenurut lidah Quraisy, sebab QU~fl diturunkan deng
an lidah rnereka."

akhirnya berhasil pekerjaannya itu, dan tersusunlah Qur'an menurut susunan
yang diterirna daripada Nabi. Demi setelah pekerjaan itu selesai, dan disaksi
kan bersama-sama, diakui oleh sahabat-sahabat yang utama. yang ketika itu
rnasih lengkap hidup. (Abu Bakr, Urnar , Usman dan Ali), demikian juga saha
bat-sahabat pilihan yang berenam, semuanya rnasih hidup. Maka mereka pun
turut rnenyaksikan dan mcngakui penyusunan itu, rnenurut susunan yang di
wasiatkan oleh Nabi. Setelah selesai pekerjaan itu. rnaka naskhah lama pada
pucuk kurma, tulang dan kulit karnbing dan lain-lain itu pun dibakar. Nas
khah baru itu dipegang oleh Abu Bakr sendiri,

akhirnya berhasil pekerjaannya 'itu, ·dan tersusunlah Qur'an menurut suSunan .
yang diteri~a daripacta Nabi. Pemi s.etelah pekerjaan itu; seles,ai,"dan disaksi-
kan bersama-sama, diakui ·oleh sahabat-sahabat yang utama, yangketika itu
ma'sih llmgkap hidup, (Abu Bakr, Umar, Usman dan Ali), demikianjuga saha-
bat-sah!lbat piliban yang berenam, semuanya inasih hidup. Maka mereka pun
turut menyaksikan dan mengakui pell~sunan itu, menurut susunan yang d1-
~asiatkan oleh Nabi. Setelah' selesaipekerjaan itu, maka naskhah.lama pada
pucuk kurma,. tulang dan k4lit kamb.ing dan lain7lain itti pun dibakar. Nas~
khah baru itu dipegang oleh Abu Bakr-sepdiri. .'

Usaha Usman
Setelah Abu'Bakr warat n.askha!I itu dipegang pleh Vmat dat;lsetelah be-

liau wafat, dipelihara baik-baik oleh Ummul-Mu'minin Hafsah, .isteri
Rasulullah dan puteri dari Dmar. Sebab itu maka ahli.penyeIidik~berpe~apat

. • I . .. .

.bahwa naskh~h yang sebuah itu adalah seb;1gaipegangan'pribadi daripada: kha-
lifah, pertamil dan tedu? .. ,

Kaum Muslimin' pun berseraklah sekeliling tahah Arab, lalu ke'Mesir
dan ke tempat yang lebih jauh. dati itu lagi. Setiap tah'un mereka' naik haji
dan berkumpul di Makkah.. \,,' I' '

Diriwaya~kan oleh Bukhari da~ipada Atlas bin Malik;- bahwasa:nya Hu-
zaifah bin A:I-Yamaan datang kepada' Usman. Dia 'kembali dari peperangan
bersama-sama ahli negeri Syam menaklukkan Armenia, dan bersama pendu-
duk negeri It,ak menaklukkan Aze.rbiYan."Maka sangatlah terkejut Huzaifah

1 mendengar sangat berbeqanya bacaan ..mereka. Maka berkatalah dia kepada
Usmar : "Kejarlah lekas ummat ini, sebelum 'ine'reka, bertikai berselisih seba-'
ga~ana orang Ya~udi d~n Nasrani." , .

, Mendengarkan usul,Huzaifah itu, Usman pun metgutus Qrang kepada .'
Hafshah, minta dikirim~an mush41af yang ada ditangannya itu, akan disalin.
mU~h-haf. Setelah selesai disalinakan dikeiflbalikal'i.'Permintaan' it~ 'cl.ikabtil-·
kan oleh Hafshah,dikirlmkanl~ mU~hchaiit~ kep'ada' Usmiin:-Maka belhiu' '

- " ' , '. 1 ,
p~rin tahkarr~ah menyalinriya kepada Zaid bin Tsabj t penyusun rnush -haf per: .

. tama. Yang ketik~ itu masih hidup;dan kep:ida 'Abdullah bin Zubair; Sa~id
, bin AI-Ash dal1'Ab,durrahman bin AI,Ha~iss bin'Hisya:m;-~«paya'disalin men"
jadi b.eberapa m.ush-1;laf.Dim beliau be~kata l<epada puier-a' Quraisy yang ber-
tiga, "k~l~uada iperlainanbaca.~,n diart~ra karoi den~a~ ,b~ari laid" bill I,sa:'
bit, ~endaklah dittilis, menurut Hdah Quraisy ,sebab QUlf\a,flditurunkan deng~
an lidahmereka." . . .
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Setelah selesai mereka menyalinnya kepada beberapa mush-haf', dikirim
lah salinan-salinan itu ke setiap penjuru. Dan kalau ada yang lain supaya di
bakar. Mush-haf-mush-haf itu dikirim ke Kufah, Bashrah, Damaskus, Makkah
dan tinggal satu di Madinah. Dan tinggal satu pula di tangan beliau. Mush-haf
yang tinggal di tangan beliau itulah yang terkenal dengan nama "Mush-haf Al
Imam." Mush-haf-mush-haf yang dikirim itu diletakkan di dalam rnesjid
masing-masing negeri. Tempat kembali orang yang membaca dan tempat mu
raja'ah orang-orang yang hapal Qur'an.

Penyalinan Mush-haf ini terjadi di tahun 2S Hijrah.
Hal yang dernikian itu dapatlah kita fikirkan, jika kita melihat keadaan

sekarang ini. Langgam dan dialek daerah bukan sedikit mempengaruhi bahasa.
Langgam orang Mesir berbeda dengan orang Irak, orang Marokko berbeda
dengan orang Yarnan dan lain-lain. Kalau tidaklah ada persatuan Qur'an, su
dahlah lama, berpecah kebudayaan bangsa-bangsa yang memakai bahasa Arab.
Dengan adanya Qur'an, tetaplah bahasa itu terpelihara. Bahasa persatuan selu
ruh bangsa itu pada khususnya, dan bahasa persatuan seluruh manusia yang
menganut agama Islam di dunia ini pada umumnya. lnilah satu-satunya baha
sa yang te tap terpelihara,lantaran Qur'an, sudah 14 abad lamanya. Sehingga
walaupun bahasa Arab yang ditulis 1000 tahun yang telah lalu, sampai seka
rang masih dapat difahamkan dengan lancar.

Oleh sebab itu tidaklah mengherankan kita jika dalam beberapa negeri
Islam. ditumbuhkan gerakan untuk melemahkan Al-Qur'an dan meng-ansur
menghilangkan pengaruhnya dari jiwa kaum Muslimin.

Di Mesir, di Libanon dan di Suriah sampai timbul gerakan yang dipelo
pori dari luar. agar dihidupkan Loghat 'Ammi; yaitu dialek-dialek daerah.
Karena dialek atau langgam tiap-tiap iklim negeri Arab itu berbeda satu
dengan yang lain dalam pengucapan, meskipun rnereka tetap bersatu di dalam
bahasa Arab persuratan. Sehingga bagi kita orang Islam yang datang dari luar
Tanah Arab terasalah jauh-jauhnya perbedaan percakapan mereka, dan ba
nyak yang tidak dapat kita faharni.

Misalnya tegor sapa "Apa khabar" yang dalam bahasa 'Arab fasih (ba
hasa persuratan) ditulis "Kaifa Haluka"; di Hejaz diucapkan; "Keef halak", di
Mesir diucapkan "Zayyak", di Irak diucapkan; "Esy launak", di Beirut "Syu
halak" dan lain-lain. Maka sangatlah banyak perbedaan langgam bahasa atau
dialek itu di seluruh negeri-negeri. sampai ke-Arab Maghrib (Afrika Utara),
yaitu Tunis, Marokko, Aljazair dan Mauritania. Demikian juga langgam di
Sudan.

Maka timbullah gerakan yang mendapat sokongan keras dari negeri luar;
dari Eropa dan Amerika supaya langgam iklim (daerah) itu lebih dihidupkan,

..
•Setelah selesai mereka menyalinnya kepada beberapa mush-haf, dikirim!

lah salinan-salinan itu ke setiap penjuru, Dan kalau ada' yang lain supaya di-
bakar. Mush-haf-mush-haf itu dikirim ice Kufah, Bash,rah, Damaskus; ~akkah '
dan~tinggal satu di Madinah. Dan tinggal satu pula di tangan beliau. Mush-haf .
yang tiriggal di tangan beliau itulah yang terkebal dengan nama "Mush-har'AI
ImaJ11." Mush-haf-mush-haf yang dikirim it~ diletakkan di dalam mesjid
masing.masing, negeri. Tempat ,kembali orang yang membaca dan tem'pat mu-
raja'ah orang-orang yang hapal Qur'an.

Pen.yalinan Mush-haf ini terjadi di tahun 25 Hijrah.
, Hal yang dernikian itu dapatlah kita fikirkan, jika kita melihat keadaan

.. sek~rang ini. umggam dan dialek daerah buk;m sedikit memp~ng~ruhi bahasa.
Langgam orang Mesir berbeda dengan orang Irak, orang Marokko ,berbeda
dengan orang Yarnan da~ lain-lain. Kalau tidakliili ada ,pers~t~n Qur'an, su-

" ,d.~hla!thima, berpecah kebudayaan bangsa~bangsa yang ~emakai ba:hasa Arab.
" DenganadariyaQur'an" tefaplahhahasa.ituterpelihar:a. Bahasa persatuao selu-

ruh, bangsa: .i.tu pada kbususnya, dan bahasape(satuan' seluruh manu~i;l'.Yflng
menganutag;1ma Isla~ didunia: ini pada umurnnY!l' Inilahs~~u.satunya baha:":
sa yang tetap terpelihara, limtaran Qur'an, sudah 14 ahad lamanya. Sehingga
walaupun bahasa Arab yang ditulis 1000 tahun yang telah lalu, sampai selca-
rang masih dapat difahamkan dengan lancar.

Oleh sebab itu tid~klah mengherankan kita jika dalambeberapa negeri
Islam" d.itumbuqkan ,gerakan urituk melemahkan AI-Qur'an daq meng-ansur
inenghil~gkan pengaruhnya dari jiwa kaUri):Muslimin. " ' .

DiMesir, di Ubanon dan di Suriah sampai timbul geraKan yang dipelo-
pori dari' Iliar, aga,r dihidupkan Logh'at 'Ammi; yaitu dialek-dialek daerah.

, Karena L,dialek 'atau langgam tiap-tiap iklim negeri Arab itu berbeda satu'
dengan yang lain dalam pengucapan, meskipun merek~ tetap bersatu di dalarn

, bahaSa. Arab Persuratan~ Sehingga bagi kita orang Islam yang'datang dari luar
. Tana,h Arab terasalah jauh-jauhnya perbedaan percakapan mereka, dan ba-
nyaky~ng tidak: dapatkitl(fanarrii., .'" " ',',

,Misalnya' tegorsapa "Apa khaba:r" yang' dahim bah~- 'Arab fasih .(ba- - ,
hasa persuratan),ditu!is ~'Kaifa Haluka"; <IiHejaz' diucapkan; "Keef ~lak''; ~i"
,Mesir,dw..eapkan "Zayyak", di Irak diucapkan; "Esy launak", di Beirut "Syu
halak" ~an lain-l~in:' Maka sangatlah banyak l'erbedaan langgam bahasa atilu
dialek itu di seluruh negeri-negeri, sampai ke-Arab Maghiib (Afr*a Utara),
yaitu Tunis, Marokko, Aljazair dan Mauritania. Demikian juga' langgam di

,Sudan. ' . , .' / ' , .

Maka timbullah gerakan 'yang mendapat sokongan keras dari negeri luar;
dari Er,?pa dan Anierika slipaya la':lggam iklim (daera1:l)itu lebih dihidupkan,
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Tulisan huruf itu pun kian lama kian diatur menurut bentuk seni dan
keindahan. Timbullah berbagai-bagai bentuk tulisan indah; kufi, raqa'ah, tsu
lust, farisi, dan lain-lain. Sehingga kian lama kian timbullah semacam seni
menulis (khath) yang berasa1 daripada keindahan niat menulis Qur'an. Di
pinggir-pinggir halamannya itu diberilah ukiran yang indah-indah, kadang
kadang bertuliskan air-mais, Sehingga terdapatlah apa yang kita lihat seka
rang. Keindahan tulisan Qur'an dipandang sebagai suatu bahagian dari ibadat
kepada Tuhan.

Dahulunya belumlah lengkap titik dan baris pada huruf-huruf Al-Qur'an
itu. Sehingga kita tidak dapat memperbedakan di an tara huruf Ba dengan Ta
dan Tsa. Jim dengan Ha dan Kha dan lain-lain.

Maka dari zaman ke zaman datanglah orang yang melengkapkannya.
Hajjaj bin Yusuf yang mula-mula memberinya titik. Sebelum itu Ali bin Abi
Thalib ketika jadi Khalifah memberi perintah kepada Abu Aswad Al-Duali
supaya menyusun i1mu nahwu (gramauka), itupun sangat memudahkan bagi
orang-orang yang bar,"!masuk Islam untuk membaca Qur'an. Di zaman Keraja
an Bani 'Abbas adalah seorang wazir bernama Ibnu Muqlah memberinya ber
baris; di atas (fat-hah), di depan (dhammah), dan di bawah (kasrah), dan mati
(sukun).

Usaha-usaha di belakang.

karena langgam itu lebih hidup daripada bahasa persuratan. Padahal dengan
demikian maksud orang lain ialah me mutus-mutus tali budaya dan perasaan
yang rnenghubungkan di antara seluruh bangsa Arab itu, yang berbangsa satu
dan berbahasa satu, yang ditirnbulkan oleh peradaban Islam.

Yang sangat keras menjadi penganjur gerakan ini di negeri Mesir ialah
seorang "pujangga" beragama Kristen, Kopti, bernama Salarnah Musa.

Adapun di negeri-negeri Islam yang bukan Arab, sangatlah mendapat
simpati dari bangsa-bangsa Barat itu jika bangsa pemeluk Islam itu tidak
memakai lagi huruf Arab, yang telah mereka pakai sejak mereka menerima
Islam jadi agama mereka. Gerakan Attaturk di Turki mernbuang jauh huruf
Arab dan menggantinya sekaligus dengan huruf La tin dipuji setinggi langit
oleh bangsa-bangsa Barat. Dikatakan bahwa itu adalah salah satu ciri yang
khas dari kemajuan bangsa Turki. Oleh sebab itu kalau ada bangsa pemeluk
Islam yang kian rnaju dalam langkahnya menjauhi Islam, akan bertambah ba
nyaklah rnereka mendapat tepuk-kuduk puji-pujian dari bangsa-bangsa yang
membenci Islam itu.

karena langgam itu lebih hidup daripada bahasa persuratan. Padahal dengan
dernikian maksud orap.g lain,ialah me'mutus-mutus tali budaya dan perasaan
yangmenghubungkan di antara selurl,lh bangsa Arab I~tu,yang berbangsa satu
,dan berbahasa satu, yang ditimbulk:an oleh peradabari Islam. ..~

. .Yang sangat kerl!-smenjadi pengal1jli1'-geiilkan ini di~egeri Mesir ialah
seorang "pujangga" beragama Kristen, Kopti, bernama Salamah Musa.

Adapun dinegeri.neg~ri Islam yang 15ukan Arab, sangatlah mendapat
simpatl dari bangsa·bangsa Barat itu .jika. bangsa pemeluk ISlaIll itu tidak
memakai lagi huruf Arab,'yang telah mereka pakaisejak niereka menerima
Islam jadi agarna met,eka. Ge~akan Attatuikdi Turki ·m~n.wuang jauh huruf
Arab dan menggantinya sekaligus derigan huruf'r.atin dip'uji setingg{Jangit

.olell bang~a-bangsa Barat, Dikatakan bahwa: itu .adalah ~alah. satu elii yang' .
khas dari kemajuan bangsa Turki. Olen seba'b itli· kalau' ada ban"gsa pemeluk
Islam yang kian maju dalam langkahnya menjauhi'lslam, akim bertainbahba-.
nyaklah mereka me'ndapat teplik-kudtik puji-pujian dari'bangsa~ban&sa yang
membencf Is'lam itu.'· .

Usaha-usaha di be/akang.
Dahulunya beluirilah limgkap titik dan baiis pada huruf-hur~fAl-Qur'a~

itu. Sehingga kita tidak dapat memperbedakan di antarahuruf Ba dengan Ta '
dan Tsa. Jim dengan Ha dan Kha dan lain-lain.' , .

Maka'dari zaman ke zaman datanglah. 'orang yang inelengkapkannya.
Haiiaj bin Yusuf yang mula-mula memberinyatitik. Sebelumttu Ali binA,bi
Thalib ketika jadi Khalifah memberi perintah kepada Abu Aswad A,l-Duali
supaya meny{.sun ilhlU nahwu (gramatika), itupun sangat memudahkan bagi
orang-orang yang ban.~mas';1kIslam untukm~mbaca Qur'an. Di 'zaman Keraja-

. an Bani 'Abbas adalah seorang wazir bernama Ibnu Miuqlah memberiilya ber-
baris; di atas (fat-hah), di depan (dhammah), d~m.di bawah(kasrah), dan mati
(sukun).'· . '. ". . '

(' O? ~'./ "\:

, ",. ./ oJ ,
Tulisan huruf itu p~n kian larm kian '.diatur' menuiut bentuk'seni dan·

k~indahan. TimQuijah berbagai-bagaj bentuk tulisaninpah~ kufi; I:aqa:ah, t$l1- .. :. _.
l).1st,·farisi, ,dan laiil-lain.-'Sehihggakian lama'ki'ati ti~b~llah ~macam set:\i . '. .
memills .(khath) yang herasal . daripada' ke'inda.luln·niat men'ulis Ql:jj-;an.·oi .' .
pinggir-pinggir halaman~Yll. it\1 ' dibei:ilah. ukirimya~g indah-indah,' kadang- .
kadang bertuliskan air-mais .. Sehingga terdapatlah apa yang.kita lihat seka-
rang. Keindahan tulisan Qur'andiparidang sebagai suatu bahagian dati ibadat
kepada tunan. , .

. I
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Adakah yang hilang atau bertambajJ,?

Sudah lebih 300 tahun, timbullah JlMyeliclik.penyelidik ilmu ketirnur
an di Eropa (Orientalisten). Segala pusakaTimur mereka pelajari dengan sek
sarna. Sebahagian terbesar daripada mereka, tidaklah terlepas daripada penga
ruh agarna yang mereka anut. Dengan dasar ilmu pengetahuan, mencari haki
kat kebenaran, mereka mencari kalau-kalau ada yang dapat "ditikarn" pada
Qur'an itu.

Dipelihara oleh Tuhan, sehingga setitiknidak hilang, sebaris tidak lupa.
dengan mernakai tenaga manusia sendiri.

"Kami yang menurunkan peringatan, dan Kami yang memelihara
lIya. " (Al-Hiir ..S. J 5: 9).

Sungguhpun begitu, namun isinya setitik atau sebaris pun tidaklah ber
obah. Yaitu menurut "Mush-haf Al-Irnarn" atau "Mush-haf Usrnani", Dan
dengan didapatnya alat pencetak, turutlah Al-Qur'an merata di dunla ini.

Maka tidaklah dua Al-Qur'an, hanyalah satu mus-haf'. Kadang-kadang
terdapat perbedaan membaca, karena pengaruh lidah daerah, tetapi tempat
kembali hanya satu. Untuk itupun timbullah suatu ilmu, yang diistimewakan
untuk mernbaca Qur'an saja, yaitu ilmu tajwid (pengasuh lidah). Di-rnana
tempat mendengungkan, di mana tempat harus dipanjangkan. panjang satu
alif. dua alif, tiga alif. Di mana huruf yang harus digemukkan (tafkhim), dan
di mana bacaan yang istimewa. Dan dalam n mah tangga Ummat Islam, anak
.anak yang masih lunak lidahnya diajarilah membaca Qur'an sehingga lantaran
hurufnya yang istimewa itu maka rnudahlah pula bagi anak-anak tadi mernpe
lajari huruf dari lain bahasa.

Dan lagi, meskipun Qur'an itu sekarang telah dapat dicetak berrniliun
rniliun, masihlah ada orang ingin menghafalnya di luar kepala sampai ketiga
puluh juz-nya. Sehingga jikapun ada terdapat salah cetak sedikit saja, keku
rangan titik sebuah saja, terbalik barisnya sedikit, orang yang menghapal
Qur'an tadi dapat menegornya.

Dengan menilik segala keajaiban ini. berlakulah apa yang dikehendaki
Tuhan dalam firrnan-Nya:

Sungguhpun begitu, namun isinya setitikatau sebaris pun tidaklah ber-
obah. Y-aitu me,nurut "M~sh-haf AI-Imam" at~u "Mus~-haf Usmani". Dan
dengan didapatnya aiat pimcetak, turutlah AI-Qur'an merata di duhia ini.

" ~aka tidaklah dua, Al~Qur'an, hanyalah ~atu mus-haf. Ka9ang.kadang
terdapat perbedaan membaca, karena pengaruh lidah' daerah, tetapi.tempat
kembali hanya satu. Untuk: itupun timbullah suatu ilmu,yang diistimewakan
untuk membaca Qur'an saJa,yaitu ilmu tajwi,d (pengas~h lidah). Di"m,;ula .
tempat mendengungkan, dii mal!a tempat harus dipaqjangkan, panjang satu,
alif, duaalif, tiga alif. Di mana h~ruf yan'g,har~s digemukkan (tafkhim), dan'
di mana b~caan yang' istimewa; Dan dalam Tt'mah ta~gga Ummat Islam,anak·

lanak yangmasih lunak lidahnya diajarilah membaca Qur'an sehingga lantaran
, hurufnya yaIlg istimewaitu ;maka mudahlah pula bagi anak-,anak tadi mempe·

, lajari huruf dari l~inbahasa. • ' .

, ,Dan lagi, meskipun Qur'an itu sekiuang telah'dapat dicetak be~mi1iun·
miliun', ma~il;l1ahad~, orang ;ingin inenghafalnya di lu~r kepala sampaiketiga '
puluh juz-nya.' Sehingga jikapun iida terdapat salah cetak se.dikit saja, keku-
rangan titik, sebuah saja, terbaHk barisnya sedikit, orang yang menghapal
Qur'~n tadi dapat ~egornya. ' , .'

,', Dengan memlik segala keajaiban ini, berlakulah apa yang dikehendaki
Tuhan dalam firQlan-Nya:' . ,,:

( \' ~':I), ~; a ii~\//<1.t\Gr~J~~\.:..?, ,(.) /' ,j.J.f~ , ...J""-, J:-

, ''Kami yang emenur.u~ka~ peringatan, dan Kami ydng memelihara-
nya." (Al-Hijr; S. 15:9). '

, ,

Dipeliha:ra oleh TlJhan, sehingga set1ti~riidak hihulg, sebaris tidak lu'pa,
, ,dengan memakai tena,ga manusia sendiri.' . " . . <'

" . - . , ..... '

Adakah yarl-ghildng atau bertambalJ..?' . " " ,
. I, . • ." '. '"

Sudah lebih 300 tahun, timbullah ~yeiidik,penyelidik ilmu,ke'timur-
an di E~opa (O~ientalisten). Segala pusaka Timut we(eka ·I'elajari den~~n.sek:
sarna. Stbahagian terb~sar ~aripada' mereka, tidaklaq terlepas4aripada l'enga-
ruhag~rna'yang merek~ anut.,De'n'gan dasar ilmu pengetahuan,mencati/haki-
ka~ kebenaran; mereka mencari kalau-kalau ada yang dapat "ditikam" p.ad,a

, Qur'an itll~ " ' 1

, .
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Adakah barangkali yang ditambah oleh pengumpul-pengumpul itu de
ngan kata lain?

Ahli-ahli penyelidik tadi tidak mendapat bukti-bukti bahwa Qur'an itu
ditambah lagi dengan kata lain, yang bukan daripada yang diterima dari
Muhammad. Bahkan sarjana Islam dernikian hati-hati sehingga mereka telah
menyisihkan mana "wahyu llahi" yang bcrnama Qur'an itu, walaupun keluar
dari lidah Muhammad juga dan mana yang bernama hadis, yaitu kata Muham
mad yang bukan wahyu. llmu hadis itupun telah berdiri sendiri pula, dengan
sanad dan matannya. Dari mana sumbernya, siapa perawinya, bagaimana ran
tai perawi-perawi yang mcnghubungkan di antara satu sama lain.Sahihkah.ha
sankah, da'ifkah (lemah), atau maudhu'kah (dibikin-bikin saja). Derajat rawi
yang dipandang lebih tinggi ialah riwayat Bukhari dan Muslim. Namun derni
kian, tidak ada seorang Islam pun yang meletakkan hadis-hadis itu sejajar de
ngan Qur'an melainkan terletak pada nomor dua jua.

Mungkinkah ada yang hilang?
Tadi sudah nyata, bahwa adanya tambahan tidaklah ada bukti-bukti.

Tetapi tentang adanya yang hilang, atau sengaja dihilangkan, atau sengaja
tidak dirnasukkan, memang mungkin. Imam Syafi'ie sarjana fikhi pembangun
mazhab Syafi'ie yang utama itu pernah menyatakan bahwa ada yang sengaja
tidak dibawakan lagi yaitu :

Qur'an dibukukan 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat. Bukan 50
tahun atau seratus tahun, sebagai kitab-kitab Injil yang disusun oleh orang
orang (Lukas, Markus, Matius dan Yohannes) dan yang lain-lain. Disusunnya
sendiri-sendiri. tidak ada musyawarat, sehingga satu kitab saja tidak cukup.
Keempatnya baru cukup. Sebab yang satu dapat menggenapkan yang lain.

Dalam perkara penyusunan ini, kaum orientalist itu tidak dapat me
rnungkiri bahwasanya penyusunan rnush-haf Qur'an jauh lebih sempurna dari
penyusunan kitab Injil.

Dibandingkan dengan penyusunan Taurat pun dernikian pula. Kitab
Taurat, terrnasuk hukum-hukurn yang diadakan Musa dalam masyarakat Bani
Israil, telah terbakar naskahnya yang tua, ketika Kota Palestina dimasuki
oleh ten tara Nabukadnesar, raja Babil. Setelah Cyrus raja Persia rnenakluk
kan Yerusalem pula, barulah rumah ibadat didirikan kembali, dan kemudian
dari itu baru Taurat-taurat itu dibukukan. Nabi 'Uzair (Izra) pengumpul per
tarna karcna dia banyak menghapal pesan-pesan Nabi Musa itu. Itupun ter-

oj

siar di dalam beberapa buku : Kejadian, Keluaran, Ulangan, Raja-raja, Hikayat
dan lain-lain.

(

Qur'an dtbukukan' 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat. Bukan 50
, tahun atau seratus tahun, sebagai kitab·kitab Irijil'ya~g disusun oleh or~'ng.

orang (Lukas, Markusf Miltius dan Yohannes)'dan y,ang lain.lain.'Disusunnya
sendiri-senditi, tidak ada musyawarat, sehingga satu kitab saja tidak cukup:
Keempatnya'baru cUkup: Sebab yangsatu dapat menggenapkan ,yang lain.

, , Dalam perkara penyilsunan ini, kaum orientali~t itu tidak dapat me-
mungkiri bahwasanya penyusunan mush-haf Qur'an jauh lebih sempurna dari
penyusuiMl'kitab Inji!. ' ' ,

,Dibandingkan dengan penyusunan Taurat pun demikian 'p~ta: Kitab
Taurat, termasuk ~ukum-h)Jkum yang dladakan Musa dalan:t'masyarakat Bani
Israil, 'telah terbakar naskahrlya yang .tua, ketika I<.ota Palestina dimasuki
oleh tentata Nabuka,dnesar, raja Babil. Setelah CYflls,raja Persia men3l<luk-
k~n Yerusalem pula, barulah rumah ibadat didirikan kembali, dan keniudian

, dari'itu baru Taurat·tauraUtu dibukukan. Nabi 'Uzair (Izra) pengumpulper·
tama karena 'dia banyak menghapal pesan-pesan' Nabi Musa lt~, Itup~n ter,
siar di dalam'beberapa buku : Kejadian, Keluaran, Ulangan, Raja.rajaJ!ikayat "
dan lain-lain. ' .

Adakah barangkali yang ditambah oleh pengumpul-pengumpul iju de-
n'gan kata lain? "

, Ahli-ahli penyelidik tadi tidak meridapat bukti-bukti bahwa Qur'an itu
ditambah lagi dengan kata 'lain, yang bukan daripada yartg' dite rima, dari
Muhammad. Bahkan sarjana Islam demikian hati-hati sehin,gga mereka telah
~eriyisihkan mana "wahyil Ilahi" yang bernama Qur'anitu, walaupun kelliar
dad lidah Muhammad juga dan mana yang bernamahadis, yaitu kata: Muham-
mad yang bukan wahyu. I1mu hadis itupun telah ber4iri SeQdiri p~la, dengan" .

, sanaij dan mataqnya. Dari mana sumbernya, siapa 'perawinya, bagaimana ran-
tai peril\vi-perawi yang menghubungkan di antara satu sarna lain. Sahihkah,ha"
sankah, da'ifkah (lemah), atau maudhu'kah (Qibik,in-bikin saja). Derajat rawi
yang dipandang lebih tinggi ialah· riwayat Bukhari dan Muslim. t-!'amtin deml~

, k'iah, ,tidak. ada seorang Islain pun yang nieletakkan hadis-hactis iiu sejajar de~~ " . , .
ngan Qur'an melainkan terletak,pada nomor dua jua.

-, MUIlgkinkah ada yang hilang? - ,',"..: "
, Tadi suda1) nyata, bahwa adanya tambahan tidaklah ada, bukti~bukti'.' .

Tetapi 'tentang adanya ya~g hilang, atau sengaja',dihilangkan" atau' sengaja' '
tidak dimasukkan, rriemang mlingkin. Iinam'Syafi'ie sarjana fikhi pembangun,
mazhab Syafi'ie yang utama itu pernah menyatakan bahwa ada, yang' sengaja
tidak dibawakan lagi' yaitu : '
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Sebagaimana kita katakan tadi, sarjana-sarjana Barat terpaksa rnengakui
bahwasanya Qur'anlah satu-satunya kitab Suci yang tidak dapat dibantah ke
aseliannya, rnernang berasal daripada kata-kata yang keluar dari mulut
Muharrunad sendiri. Prof. H.A.R. Gibb menyatakan pengakuannya ini dengan
jujur dalam bukunya "Aliran-aliran Moderen Dalam Islam." Dan banyak lagi
sarjana-sarjana Barat yang lain menyatakan pengakuan seperti demikian.

Dalam perjalanan saya ke Amerika pada bulan Oktober 1952, sampailah
saya menziarahi Yale University di New Haven (Connecticut, U.S.A). Di sana
orang sedang merayakan dan mensyukuri selesainya satu pekerjaan besar yang
telah dikerjakan selama 15 tahun. dan panitianya terdiri dari 40 gereja. Yaitu
menyalin kitab Bibel bahasa Inggeris dari salinan yang lama, yaitu di zarnan
pemerintahan King James di tahun 1612.

Maka. sejak iahun 1612-itu bahasa Inggeris sudah sangat jauh perkern
bangannya. Sebab itu haruslah disesuaikan bahwa salinannya yang lama itu·
dengan bahasa sekarang ini. IS tahun bekerja 40 gereja membentuk panitia.

Pengakuan sarjana Barat

Ini beliau namai mansukh (dihapuskan). Dihapuskan kalimatnya, letapi
tetap hukumnya. Sebab dengan adanya ayat rajin rajam bagi pezina scluruh
nya, telah termasuklah orang tua yang berzina.

Tetapi pendapat Syafi'ie ini tidak dianut oleh semua ulama. Karena
sanad riwayat ini kurang kuat.

Dari kaum Syi'ah a~~timbul: tuduhan bahwa Usrnan sengaja mening
galkan beberapa- ayat'ketika menyalin. Yaitu ayat-ayat yang berhubungan
dengan ketentuan Nabi, bahwa jika dia meninggal, maka khalifah yang akan
menggantikannya hendaklah 'Ali. Tetapi tuduhan ini, meskipun ada di an tara
orientalis Barat yang sengaja membangkitkannya, setclah diuji dengan ilmu
sanad, nyatalah lemahnya, bahkan tidak berternu sumber aslinya. Oleh sebab
itu kalangan Syi'ah sendiri sebahagian besar mcmbantah riwayat itu. Dan
Qur'an yang dipakai Syi'ah sampai sekarang masih tetap "Mush-haf AI
Imam" juga.

"Apabila seorang orang tua perempuan (lim orang tua laki-laki berzina,
hendaklah dirajam juga. " (Dirawikan oleh Imam Syafi 'ieJ.

(' . <'~f\'~~)-' ~v."\-"'(/ \./\? ./.J.,~"'1t/
~\;)'Iv..J)l".Jv/." ' •.~ \:t ~. ~ • " \ ~\
_ ,'''' ~. '. -..r !.J .• ~ J:: •• ~ _.'

''Apabila seoran~ orang tua perempuan dfln orang tua l~ki·laki berzina,
hendaklah dirajam juga. " (Dirawikan oleh Imam Sya[i'ie j.

Ini beliau namai mansukh (dihapuskan). :Dihapuskan kalimatnya, letapi,
tetap' huk1!nnnya. Sebab dengan adanya ayat rajin rajam bagi pezina se~uruh-
nya, telah termasuklah orang tua yang berzina. ,'. .
, Tetapi pendapat Syafi'ie int ti~a.k:dianYC:l?leh· se\TlUli'ulflma~ K'arena
sanad riwayat'ini J<:urangkiiaL' :,,:~,.) :t:r·':'~';",.:~<" ::.:}. " ,:', : ". ~, .,

'. Dar~ .~aup1_SYI'ah :'~4a::t.!.b,t~ul:tuduhinb~waU~mari sengaja mening·
" galKa'll oeberapa" ay~Cketika menyaliIi: Yaitu -ayat·ayat yang- berhubungan

dengan kelerituan Nabi, hah~a jikli <:!iameninggal, maka khalifah yang a,kan
menggantikannya, hendaklah '~Ali.Tetapi tuduhan ini, meskipun ada di antara
or~entalis Barat yang sengaja membangkitkannya, setelah diuji dc:;nganilmu'

, .' I
sanad, nyatalah Ieinahnya, bahkan tidak bertemu s\lmber aslinya: Oleh sebab

., \ . .
itu kalangan Syi'ah sendiri sebahagian besar membantah riwayat itu. Dan
Qur'an ya~g dipak~i Syi'ah' sampai sekarang masih tetap "Mush·haf AI·

I -

Imam" juga.

Pengakuan sarjana Bardt '

Sebagaima~a kita katakan tadi, sarjana-sarjanaBarat te'rpaksa mengakui
bahwasanya Qur'anlah satu-satunya kitab Suci yang tidak dapat dibantah ke·
aseliannya, memang be~asal daripada kata-kata yang keluar dari mulut
Muhanunad' sendit:i. Prof. H.A.R., Gibb menyatakan pengakuannya ini dengan
jujur dalam bukunya "Aliran·aliran M<;>derenDalam Islam.;' Dan banyak lagi
sarjana-sarjana Baratyang lain menyatakan perigakuan seperti demikian.

Dalarn perjalanan saya ke Amerika padil bulan Oktober 1952, sampailah
saya menziarahl Yale Univer~ity di New Haven (Connecticut, U.S.A). Di sana
orang sedang meraYak;an dan mensyukuri selesainya satu p~kerjaan besar yang

, telah dikerjakan selama 15 tahun, dan panitfanya terdiri dari 40 gereja. ,Yaitu
menya1in kitab Bibel bahasa, Inggeris dari salinan yang lama, yaitu di ,zaman
pemerintahan King James di tahunI612: ' .'
, . Ma,Jq~,.s~jaJ(·iahun,1612.itu bahasalnggeris sudah sangat jauh perkem-

.,bangcln~ya. 'Sebiib 'itu harusl~, disesuaikan bahwa'saliIlannya yang lama itu,
. '4engan')ahasa sekarang ini, i5.'tahun b-ekerja 40 ger~ja membentuk 'panitia.
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Cumasaru
Cuma satu perkara yang mereka tidak rnau menerima. Yaitu mengata

kan bahwasanya Qur'an adalah wahyu Ilahi kepada Muhammad. Mereka me
ngakui keaseliannya, tetapi tidak dapat menerima bahwa itu adalah wahyu.
Itu hanyalah karangan Muhanunad saja - kata mereka -. Karangan aseli dari
Muhammad. Tentu saja segala alasan mereka cari untuk memperkuat pendi
rian ini, Karena terlebih dahulu sudah disusun pendirian bahwasanya Muham
mad bukanlah Nabi, hanyalah seorang-orang besar yang cerdik, kadang
kadang cerdik dengan arti yang buruk.

Ada yang berkata bahwasanya Qur'an itu tidaklah aseli, melainkan be
berapa isinya adalah caplokan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebab
Muhanunad hendak membuat bid'ah, agama baru. Muhammad berguru terle
bih dahulu kepada orang Kristen. Seketika dia pergi ke Syam dia belajar aga
rna Yahudi dan Nasrani, dari pendeta-pendeta di sana.

Ada yang berkata, Muhammad bukanlah dituruni wahyu, tetapi seorang
yang ditimpa semacam penyakit sawan. Sebab seketika dia mengatakan wah
yu turun itu keluar keringatnya dan badannya mendingin. Dan kadang-kadang
untuk melepaskan dirinya daripada tuduhan-tuduhan yang buruk, dibikinnya
lah wahyu itu.

Di dalam menentukan pemilihan satu-satu bahasa, kadang-kadang mernakan
waktu berbulan-bulan. Kalau terjadi perselisihan, kadang-kadang terpaksalah
diambil hukum sistem! Padahal haruslah diakui bahwasanya steman suara itu,
tidaklah selalu berjalan menurut garis benar dan salah. Tetapi yang nyata
ialah rnenurut garis menang dan kalah. Suara terbanyaklah yang menang!

Dan Yale University di dalam sejarah terkenal bahwa dia termasuk
University yang besar jasanya di dalam mempertahankan agarna Kristen dan
penyiarannya.

Pada waktu itu saya dihantarkan olch seorang professor muda, Prof.
Hendon. Beliaulah yang mcmbawa saya berkeliling rnelihat-lihat pameran
kitab-kitab sud yang ditulis 200 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, 800
tahun dan seterusnya. Ketika kami mernbicarakan soal penyalinan itu beliau
berkata, "Beruntunglah tuan orang Islam! Sebab tuan mempunyai Qur'an
yang tidak usah diperkomitekan dan dipanitiakan, sebab tuan mempunyai ba
hasa suci yang aseli dan tetap. Bahkan bahasa Arab yang terpakai setiap hari
lah yang harus disesuaikan kepada Qur'an, bukan Qur'an yang harus disesuai
kan kepada perkembangan bahasa."

Di dalam menentukan pemilihan satu-satu bahasa, kadang-kadang memakan
waktu berbulan-bulan. Kalau terjadi perselisihan, kadang-kada'ng terpaksalah
diambil hukum sistem! Padahal haruslah diakui bahwasanya steman suara itu,

. tidaklah selalu perjalan menurut garis· benar dan salah. Tetapi yang nyata
ialah menurut garis menang dan. kalah. Sua~a terbanyaklah yang menang!

Dan Yale University di dalam sejaralr terkenal bahwa dia termasuk
University yang besar jasanya di dalam mempertahankan agama Kristen dan .

Ipenyiarannya. ", , ,

pada waktu itu saya dihantarkll'n oleh seorang professor muda, Prof.
HendOIV Beliaulah yang membawa saya berkeliling 'melihat-lihat 'pameran
kitab1dtab sud yang ditulis 200 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, 800'

: .... - t~hvh dan ·seterusnya. Ketika kami membicar~kan sbal penyalinan itt!, beliau
b<rikat~, ;'Beruiitti'ilglah twin "'orang' Islam! Sebah tuanmempUjlyai Qur'an

1'ang tidak usaIl diperkomitekan dan dipanitiakan, sebhb tuan mempunyai ba-
hasa sud yang aseli dan tetap. Babkan bahasa Arab yang terpakai setiap hari-,
lah yang harus disesuaikan kepada Qur'an, bokan Qur'an yang harus disesuai-
kan kepada perkembangan bahasa." .

CumasatU

Cuma satu perkara yang mereka tidak mau ~enerima. Yllitu mengata-
kan bahwasanya Qur'an adalah wahyu Illilli kepada Muhammad. Mereka me-
ngakui keaseliannya, tetapi tidak dapat menerima bahwa itu adalah wahyu.
Itu hanyalah karangan Muhammad saja ~ kata mereka -. Karangan aseli dari
Muhammad. Tentu saja segala alasan mereka cari untuk memperkuat pendi-
rian ini.Karena terlebih dahulu sudah disusun pendirian bahwasanya Muham-
mad bukanlah Nabi, hanyalah seorang-orang J>esar yang cerdik, kadang-
.kadang cerdikdengan arti yang buruk.

Ada yang berkata b,ahwasanya Qur'an itu tidaklah aseli, melainkail be-
berapa isinya adalah caplokan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebab
Muhammad hendak membuat bid'ah, agama baru. Muhammad berguru terle-
bih dahulu kepada orang Kristen. Seketikadia pergi ke Syam dia beU;-jaraga-
rna Yahlidi'dan Nasrani, dari pendeta-pendeta di,sana.
- ,. Ada yang berkata, Muhammad bukanlah ditu!uni wahyu, tetapi seorang

yang ditimpa semacam penyakit sawan. Sebab seketika dia mengatakan wah,
yu turon itu keluar keringatpya dan badannya mendingin. Dan kadang-kadang

, untuk melep!lskan ·diiinya daripapa tuduhan-tuduhan yang buruk,_dibikiilnya-
lah wahyu itu. ,. .
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R. V. Bodeli
Pengarang Amerika R.v. Bodeli bertahun-tahun lamanya mengernbara

di tanah Arab, hidup dalam kalangan kaum Badwi dan rnerasai sendiri apa
yang dirasakan oleh bangsa Arab dan rneniru cara-cara hidup mereka, sehingga
dapatlah dia mengenal bagaimana pandangan pidup orang Islam, sehingga
akh..irnya ditulisnya sebuah buku tcntang sejarah hid up Nabi Muhammad
s.a.w. Buku itu ditulisnya pada tahun 1946.

Sebagai seorang Kristen dipegarig teguhnya pokok kepercayaannya,
bahwa Qur'an itu mernang susunan Muhammad sendiri. yang dibukukan olch
Zaid ibn Tsabit atas suruhan Khalifah Abu Bakr. Dinyatakannya bagaimana
pengaruh Qur'an itu kepada pandangan hidup orang Islam, Dia mengatakan
bahwa Qur'an itu bukanlah semata buat dibaca, tctapi buat dircnung dan di-

Goldziher (orang Yahudi) terrnasuk golongan ini. Noldke-pun dernikian
pula. Apatah lagi pendeta Larnrnens orang Katholik. Dr. Kraemer Jempolan
Protestan dengan bukunya "Agarna Islam" yang telah disalin ke bahasa Indo
nesia dan disiarkan untuk "ilmu pengetahuan", semua isinya ialah mencari se
gala alasan buat menguatkan pend irian yang telah ada terlebih dahulu, bahwa
Muhammad bukanlah Nabi dan Rasul, mcskipun diakui bahwa dia seorang
besar sebagai Napoleon. Susunan "Wetenschap" dan "ilrnu pengetahuan" ini
lah yang harus diterima olch para mahasiswa, yang kalau tidak ada dasar ke
percayaan lebih dahulu , tentu akan menetapkan pendirian ini pula. Sebab
yang mengatakan ialah "sarjana Barat." Apatah lagi kalau pengetahuannya
tentang Bahasa Arab tidak ada, dan tidak sanggup mcnyelidiki soal itu dengan
tenaga fikiran sendiri, dengan memakai alat herfikir yang kr itis secara Barat
pula.

Orang-orang yang mcngosongkan hatinya terlebih dahulu daripada
"pendirian" bahwa Muhammad "hendaklah" tidak Nabi, dan Qur'an "hen
daklah" karangannya sendiri,lalu menyelidik dengan otak dan hatinya, bukan
sedikit yang mengakui ke-Rasul-an dan ke-Nabi-an Muhammad. Scumpama
Marmaduck Pitchal (orang Inggeris), Dinet (orang Perancis). Leopold Weiss
(Muhammad Asad), orang Yahudi dari Austria dan lain-lain. Semuanya masuk
Islam.

Pujangga besar yang terkenal, Voltaire setelah membaca salinan Qur'an
berkata , "Kitab yang tidak mung kin memaharninya. bcrlawan dengan akal
kita pada setiap lernbarannya." Tetapi Goethe setelah mernbaca berkata
pula, "Setiap langkah kita mendckati dia (Quran), setiap berrambah kejernu
an kita. Tetapi lama-lama kita pun ditariknya dengan berangsur. Kemudian
timbullah rasa dahsyat dan akhirnya kita dibawanya kepada rasa kagurn."

Goldzihlll (orang Yahudi) termasuk golongan ini. Noldke-pun d(fmikian
pula. Apatah lagi pendeta Lammens or-aug Katholik. Dr. l<raemer Jempolan
Protestan dengan bukunya "'Agamil Islam" yang telah disalin ke bahasa Indo-
n,esia dan disiark'an untuk "i!mu pengetahuan", semua isinya ialah mencari se:
gala alasan buat menguatkari pend irian, yang telah ada terlebih d~hulu, bahwa
¥uhammad bukanlah Nabi dan Rasul, ineskipun diakui bahwa -dia seorang
besar. sebagai Napoleon. Sus'unan "Wetenschap" dan "i!mu pengetahuan" ini-
lab. yang hams diteri~a oleh para mahasiswa, yang kalau tidak ada dasar ke-
percayaan ieb~h dahul.u, tentu akan menetapkan pendirian ini pula. Sebab
.yang mengataka,n -ialah '.'sarjana Bar.at." Apatah lagi kalau ,pengetahuannya
tentang Bahasa Ar~bl1idak .ada, dan tidak sanggup menye!id~ki soal itu dengan
tenaga fikiran sendiri, dengan memakai alat berfikir yan~ kritis secara Barat
pula.' . ','"

Orang-orang yang' mengosongkan . hatinya terlebih "dahulu daripada
"pendirian" bahwa Mijhammad "henda}dah",tidak' Nabi, dan' Qur'an "hen-
daklah'~ kara,ngannya sendiri; lalu me'nyelidJk dengaJ:!otak dal1,natinYil, bu,kan
sedikit 'yang mengakui ke-Rasul-an dan ke·Nabi-an Muhammad. Seumpama

, ' Ma~maduck Phchal (orang Inggeris), Dinet (orang Peranci~), Leopold Weiss
(Mllhammad Asad), orangYahudi dari Austria dan lain-lain. Semuanya masuk
Islam. " .

PUjangga besar y~ng terkenal, Voltaire setelah ,membaca salinan Qur'an
berkata,"Kitab yang tidak mungkin memahaminya, berlawan dengan a~al'
kit a pada setiap lembarannya." Tetapi Goethe setelah memba:ca berkata
pula, "Setiap hingkah kita mendekati dia (Qur'an), setiap bertambah kejemu-
~n kita. Tetapi lama·lamakita pun ditariknya dengan berangsur. Kemudian
timbullah rasa dahsyat dan akhirnya kita dibawanya kepada rasa kagum."

1 ' ,

R. V Bodeli, .
Pengara~g Ain~rika R.V. Bodelrbe~tahun-tahun lamanya menge/TIbar~

di ,tanah Arab; hidup dalam kalangan kaum Badwi dan merasai.sendiri apa
yang dirasakan oleh barigSa Arab dan meniru cara-cara hipup mereka, sehingga
dapatlah dia mengenal hagaimana pandangan pidup orang Islam, sehingga
'akhirnYa ditu!isnya sebuan buku tentang sejara,h hidup Nabi Muhammad
s.a~w. Buku i~u'ditulisnya pada tahun 1946.' ". ' ,

..se.b.agai'se9rang"J(~i~ten~ :<iipegang. teguhnya' pokok l<epercayaannya,
" bahwa QUr'an itumeritang susurtan Muhaniri1ad sendiri, yang dibukukan oleh

Zaid ibn Tsabit atas s~ruha; Khalifah Abu,,'Bakr. Dinyatakannya bagaimana
pengaruh Qur'an itu kepaaa pandangan' hid up 'orang Islalrt. Dia mengatakan '
bahwa Qur'an itu bukanlah sematabuat dibaca, tetapi buat direnung dan di·
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lagukan. Anak-anak orang Arab menghapalkannya di luar kepa!a. Sahabatnya
orang Madinah, katanya, sanggup mengambil kesaksian-kesaksian dari Qur'an.
Dan pernah juga saya dengar, katanya, orang sembahyang mencgor Imam
nya kalau salah membaca satu ayat. Dan dikatakannya pula bah" .. kebanyak
an dari sari keindahannya menjadi hilang, kalau diterjemahkan ke dalam baha
sa asing, sebagaimana keindahan aseli latinnya menjadi hilang setelah Injil
diterjernahkan ke dalam bahasa Inggeris di zaman Ratu Elizabeth. Hilang sari
wahyunya - katanya pula - jika dijauhkan dari bahasa Arab. Sebagai terje
mahan Taurat, kecuali terjemahan di zaman King James, telah menjadi tarikh
yang berulang-ulang dan kumpulan beberapa undang-undang. Amatlah mus
tahilnya menukilkan apa yang kurang dari terjemahan Qur'an ke bahasa
Inggeris. Perancis dan Jerman, kalau tidak didengarkan dan difahamkan sen
diri gema suaranya bila dibaca dalam aseli Arabnya, atau bagi orang yang be
lum biasa mendengarkan keindahan suara azan di puncak rnenara. Qur'an di
terjemahkan ke bahasa asing, adalah laksana membaca riwayat Shakespeare
dengan lidah lain, atau muziek Wagner disalin ke bahasa Itali."

Di halaman lain dia berkata, "Kitab ini tidaklah syak lagi, dialah yang
mendorong pahlawan-pahlawan yang berasal dari Badwi pengembara itu se
hingga sanggup mendirikan kerajaan besar, membangun Bagdad, Cordova
dan Delhi. Dengan itulah mereka dapat memerintah alam, yang lebih luas dari
yang pernah diperintah oleh bangsa Persia dan Rum, hanya dalam bilangan
puluhan tahun saja, sedang kerajaan-kerajaan yang dahulu itu membuatnya
dalam berabad-abad. Jika orang Poenicie telah mengembara jauh dari tanah
asalnya, menjadi orang berniaga, jika orang Yahudi sebagai emigran dan
kadang-kadang sebagai orang tawanan, telah mengembara kemana-rnana, rna
ka orang-orang Arab itu dengan Qur'annya telah datang ke Afrika dan
Eropa, untuk jadi yang dipertuan."

Bodell mencoba memperbandingkan beberapa ayat Qur'an yang sarna
isinya dengan Taurat, Zabur atau Injil, yang sela!u dijadikan orang alasan un
tuk menuduh kepalsuan Muhammad. Lalu Bodell berkata:

"Bagaimana Muhanunad dapat mengetahui Taurat dan Injil, adalah
suatu perkara yang sulit memecahkannya. sebagaimana dahulu·telah kita je
laskan. Orang mengatakan bahwa ada terjemahan kitab-kitab itu ke dalam ba
hasa Arab disimpan Waraqah. Tetapi tidaklah terdapat waIaupun agak sedikit
kesaksian yang menunjukkan bahwa Muhammad ada membaca salinan itu.
Percakapan Muhammad dengan Waraqah, hanyalah semata-mata soa! ketu
hanan yang umum. Sebab utama yang menguatkan alasan, bahwa Muhammad

/ ,

lagukan: Ai1als:-anakorang Arab,menghapalkannya di luar kepala. Sahabatnya
orang Madinah, katanya, sanggup mengambil kesaksian-k~saksian dari Qur'an.
Dan pernah juga saya dengar, katanya, orang'sembahyang menegoi Imam-

. nya kalau salah membaca satu ayat. Dan dikatakannya pula bahwa kebanyak-
an dari sari keindahannya menjadi hilang, kalau diteIjem;ihkan ke dalam baha-
sa asing, sebagaimana keindahan aseli latinnya menjadi hilang setelah Injil
diterjemahkan ke dalam balllisa Inggeris ldi za~an Ratu Elizabeth; Hilang ~i
wahyunya - katanya pula - jika dijauhkan dari bahasa Arab. Seba~i(teIje-
mahah Taurat, kecuali teIjemahan di zaman King James, telah rhenjadi tarikh (
yang tierulang-ulang dan kuinpulanbeberapa undang-undang. Amatlah mus-

t

tahilnya menukilkan apa yang kurang dari teIjemahan Qur'an 'ke bahasa
Inggeris, Perancis dan Jerman, kalau tidak didengarkan dan difahamkan sen-
diri gema suaranya bila dibaca dalam aseli Arabnya, atau bagi orang yang be-
lum biasa mendengarkan keindahan suara azan di pllncak menara. Qur'an di-

I

terjemahkan ke bahasa asing, adalah laksana membaca riwayat Shakespeare
dengan lidah lain, atau muziek Wagner disalin ke, bahasa !tali.'" '

Di liahima~ r~in dia berkata, "Kitab ini tidaklah ,syak iagi, diala,h yang
mendorong pahlawan-pahlawan yang berasal dari Badwi pengembara itu se-
hingga sanggup mendirikan kerajaan besar, membangun Bagdad, Cordova /
dan Delhi. Dengan ittilah mereka dapat memerintah alam, yang lebih luas dari
yang pernah diperintah oleh bangsa P~rsia dan Rum, hanya dalam bilangan
puluhan tahun saja;' sedang kerajaan-kerajaan' Yang dahulu itu membuatnya ~
dalam berabad-abad. Jika orang Poenicie telah m~ngembara jauh dari tanah
asa)nya, menjadi orang berqiaga, jika orang Yahudi sebagai emigran dan
kadang-kadang sebagai orang tawanan, telah mengembara kemana-mana, rna-
ka orang-orang Arab itu dengan Qur"annya telah datang ke Mrika dan
Eropa, untuk jadi yang dipertuan." ,

Bodeli mencoba memperbandingk;m be~erapa ilyat Qur'an yang sarna
tsinya dengan Taurat, Zabur atau Injil, yang selalu dijadikal) orang alasan un-
tuk menudup kt;palsuan Muhammad. Lalu Bodeli berkata: ,

"Bagaimana 'Muhammad dapat men~etahui Taurat dan Injil, ~adalah
suatu perkara yang sulit memecahkannya, sebagaimana dahulu·telah kita je-
laskan.Orang mengatakan bahwa ada terjemahari kitab-kitabjtu ke,dalam ba- ,
hasa Arab disimpan Waraqah. Tetapi tidaklah terdapat walaupun agak sedikit
kesaksian': yangmenunjukkan 'bahwa Muhammad ada membaca, sa1iqan itu.
Percakapan Muhammad dengan Waraqah, hanyalah semata-n'lllta soal ketu-
han~n yang umum. sebab utania yang menguatka~ alasan, bahwa Muham~d

/
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tidak pemah membaca salinan itu ialah karena Waraqah telah mati sebelum
Muhammad menuliskan apa yang diwahyukan Jibril kepadanya, dan lama se
belum dia memulai menyusun wahyu itu rnenjadi mush-haf Qur'an. Perjanjian
Lama cetakan pertama dalam bahasa Arab baru disiarkan sembilan abad se
sudah Krist us. Artinya 300 tahun sesudah Muhammad meninggal. Dan cetak
an pertama salinan Perjanjian Baru ke bahasa Arab, dan disiarkan dengan
resmi adalah dua abad pula sesudah itu."

Lalu ditutupnya pembahasan itu dengan suatu kesimpulan: "Orang
Arab memang mempunyai kekuatan ingatan yang amat rnenakjubkan.
Boleh jadi Muhammad sanggup mengumpulkan apa yang didengarnya
dalam perjalanan-perjalanan di dalarn ingatannya yang kuat itu. lnipun adalah
satu pekerjaan yang luar biasa juga. Hanya jalan kemungkinan inilah satu
satunya yang dapat kita tempuh, lain tidak. Kecuali kalau kita rnau rneneri
ma saja dengan terus terang bahwa Qur'an itu memang wahyu dari langit."

Setelah itu Bodeli mengemukakan beberapa contoh dari susunan ayat
ayat yang penuh dengan rnisal, kcindahan bahasa, kepadatan isi dan pengaruh
nya bagi perasaan, terutarna kalau tahu bahasa Arab. Setelah mengemukakan
beberapa misal itu dia pun berkata , "Beberapa pilihan itu dapatlah menolong
memberikan kesan dan pandangan kita bagaimana macamnya akal Muham
mad. Segala orang akan tercengang hagaimana dia dapat mengetahui semua
soal ini. Kapan dia memikirkan soal-soal ini. Darimana dia belajar syair bebas
yang penuh gelora irama itu.

"Dalam kitab ini telah saya uraikan sejarah Muhammad sejak kecilnya
sampai dewasanya, lingkungannya dan ingatannya, - kata Bodeli pula -
dan bagaimana dia disiksa aruaya sejak perrnulaan dia menyampaikan seruan
nya. Semuanya ini mcngabarkan ten tang seorang pemhangun undang-undang,
pendiri agama. penuntun budi, atau pengarang cerita dan kissah ; atau pe
nyusun kitab ten tang sembahyang. Dan semuanya ini dalarn style gaya bahasa
Arab indah dan teguh. Barangkali memarfg scmuanya ini wahyu dari langit...

Sebagai seorang Kristen dia berpegang teguh dengan pendirian bahwa
Muhammadlah yang "mengarang" kitab itu. Tetapi penyelidikannya dan kein
syafannya akan harga kebenaran telah menimbulkan keraguan dalam hatinya,
bagaimana Qur'an yang sebesar dan sedahsyat itu isinya akan dapat keluar da
ri fikiran dan karangan Muhammad sendiri. Sehingga terloncatlah dari ujung
penanya: "Barangkali memang semuanya itu wahyu dari langit."

Di penutup fasal itu dia menganjurkan : "Mempelajari Qur'an adalah
musti untuk menganalisa kepribadian Muhammad, dan untuk menilai penga- \
ruh pekerjaannya yang besar itu dan untuk mengkias kekuatan indranya."

tidak pemah memb,aca salinan itu ialah karen a Waraqah telah mati sebelum
Muhammad menullskan apa yang diwahyukan Jibril kepadanya, dan lama se-
belum dia memulai menyusun wahyu itu menjadi mUsh-haf Qur'an. Perjanjian
Lama cetakan pertarria dalam bahl\.SaArab bam disiarkan sembilan abad se-
sudah Kristus. Artinya .lOO tahun sesudah Muhammad meninggal. Dan cetak-
an pertama salinan Perjanjian Baru ke bahasa Arab, dan disiarkan dengan
resrni adalah dua abad pula sesudah itu."
I ,

Lalu ditutupnya pembahasan itu dengan suatu kesimpulan: "Orang
Arab memang mempunyai kekuatan .ingatan, yang 'amat menakjubkan.
Boleh jadi Muhammad sanggup mengumpulkan apa ya~g didengarnya
dalam perjalarian-perjalanan di dalam ingatannya yang kuat itu. Inipun adalah
satu pekerjaan yang luar biasa juga. Hanya jalan kemungkinan milah satu-
satunya yang dapat kita tempuh, lain tidak. Kecuali kalati kita mau meneri-

\ rna saja dengan terus terang bahwa Qur'an itu memang wahyu daTiJangit."
Setelah itu' Bodell mengemukakan beberapa contoh dari susunan ayat-

ayat yang penuh dengan misal, keindahan bahasa, kepadatan i£i dan pengaruh-
nya ,bagi perasaan, terutama kalau tahlJ bahasa Arab ..Setelah mengemukakan.·
beberapa misal \tu dia p\Jn berkata, "8eberapa pilihan itu dapatlah menolong.,
memberikan kesan dan pandangan kita bagaimana macamnya akal.Muham-·
mad. Segala orang akan tercengang bagaimana dia dapat mengetahui semua
~oal iui. Kapan dia mernikirkan soal-soal ini. Darimana dia belajar sya1r bebas
yang penuh gelora irama itu.

"Dalarri kitab ini telah saya uraikan sejarah Muhammad sejak ~ecUnya
sampai dewasanya, lingkungannya dan ingatannya, - kata Bodell pula _
dan bagaimana dia disiksa aniaya sejak permulaan dia menyampaikan seruan-
nya. Semuanya iui mengabarkan tentang seon~ng pembangun undang-undang,
pendiri agama, penuntun budi, at au pengarang cerita dan kissah; atau pe-
nyu sun kitab tentang s"embahyang. Dan semuanya ini dalam style gaya bahasa
Arab indah dan teguh. Barangkali memajfg semuany'a ini wahyu dari langit."

Sebagai'seorang Kristen dia berpegang teguh dengan pendirian baJlwa
Muhammadlah yang "mengarang" kitab itu. Tetapi penyelidikannya dan.kein-
syafannya akan harga kebenaran telah meuimbulkan keraguan dalam hatinya,
bagaimana Qur'an yang sebesar dan sedap.syat itu isinya akan dapat keluar da-
Ti moran dan karangan Muhammad sendiri. Sehingga terloncatlah dari ujung
perianya: "Barangkall memang semuanya itu wahyu'dari langit.'"

Di penutup fasal itu dia menganjurkanl: "Mempelajari Qur'an adalall
musti untuk menganalisa kepribadian Muhammad, dan untuk menilai penga-. \
ruh pekerjaannya yang besar itu dan untuk inengkias kekuatan indr~ya."
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Skeptis (Syak)

Mernang ilmu pengctahuan yang hendak mendalarn, terlcbih dahulu
hendaklah didasarkan kepada ragu, Jangau hanya fanatik, taqlid dan menu
ru t saja , ltu kita akui. Tetapi keraguan hendaklah dicarikan lobangnya buat
mernbina keyakinan dan kepercayaan. Karena kalau sekiranya keaslian Qur'an
diragui, sebab dia dikumpulkan menjadi satu mush-haf enam bulan, atau
paling lama setahun sesudah Nabi Muhammad wafat, tentu terhadap kitab
kitab suci yang dahulu daripada itu akan lehih diragui lagi. Keempat lnjil yang
ditulis Matius, Lukas, Markus dan Yohannes, tentu akan ditinggalkan pula sa
rna sekali, sebab isinya tidak sarna. Apa lagi ada pula Injil-injil lain yang
tak diakui oleh majlis gereja. dan dilarang rnernbacanya. Tentu terhadap Tau
rat pun begitu pula. Karena nyata sekali bukan Musa lagi yang menulisnya,
bahkan ratusan tahun sesudah Musa wafat. Yakni setelah naskah ascii terba
kar di zaman Nabukadnesar rnenaklukkan Yerusalem. Dan tentu Upanishad.
Mahabrata. kumpulan ajaran-ajaran Budha, Rig Veda dan lain-lain sudah mesti
dikuburkan pula, karena semuanya itu "tidak terang" menurut ilmu pengeta
huan. Sedang rnanusia perlu kepada tuntunan rohani. Akhirnya man usia pun
membuat sendiri-sendiri, mengemukakan fikiran menurut jalan otak orang
rnasing-masing. Cobalah gambarkan, adakah hal ini akan menghabiskan kera
guan? Bahkan inipun akan membina pula keraguan yang baru, yang lebih
besar.

Dengan dasar filsafat "skeptis", orang telah ada yang mencoba menim
bulkan keraguan tentang adanya Socrates. tentang adanya Hornerus, Musa.
'Isa, Budha dan Konfusius. Habis itu apa yang dapat dia kerjakan? Dia hanya
ragu ten tang adanya orang-orang besar sejarah itu. Tetapi buat menidak ada-

Kesan-kesan yang dikemukakan oleh Bodeli ini, dan oleh beberapa pe
nyelidik Barat yang lain, dapatlah mcnjadi pcrbandingan bagi orang-orang
Islam sendiri. Lepaskanlah diri daripada taqlid kcpada sarjana Barat hanya
karena mereka orang Barat saja. Banyak kitab-kitab, bahk.m beratus dan
beribu, rnembicarakan ten tang Muhammad dan Islam. Dari mana mereka me
ngambil sumbernya? Tentu dari bahasa Arab sendiri, Maka untuk mengetahui
agarna kita sendiri, Qur'an dan kehidupan Nabi, dan hukum-hukum serta filsa
fatnya, hcndaklah kita kembali pula kcpada sumbernya, yaitu bahasa Arab.
Jangan hanya taklid kepada nama "sarjana" Barat, yang sebahagian besar te
lah diikat lebih dahulu oleh satu pendirian, yaitu "tidak percaya."

.•..:" ..
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Kesan-kesan yang dikemukakan oleh Bodeli ini, dan 'oleh beberapa pe-
nyelidik Barft yang lain, dapatlah menjadi perbandingan bagi orang-orang'
Islam sendiri. Lepaskanlah diri daripada taqlid kepada sarjana Barat hanya
karena mereka orang Barat saja. Banyak kitab-kitab, bahkan beratus dan
beribu, membicarakan ten tang Muhammad dan Islam. Dari mana mereka me-
ngambil sumbern'ya? Tentu dart bahasa Arab sendiri. Maka untuk mengetahui
agama kita sendiri, Our'an dan kehidupan Nabi, dan hukurn-hukum serta filsa-
fatnya, ,hendaklah kita kembali pula kepada sumbernya, yaitu bahasa Arab.
Jangan hanya taklid kepada nama "sarjana" Barat, yang sebahagian besar te-
lalLdiikat lebih dahulu oleh satu pehdirian, yaitu "~idak percaya."

Skeptis (Syak)

Memang ilmu pengetahuan yang hendak mendalarh, terlebih dahulu
1,lendaklah didasarkan kepada ragu. Jangan hanya fanatik, taqlid dan menu-
rut saja. Itu kita akui. Tetapi keraguan hendaklah dicarikan lobangnya buat
membina keyakinan dan kepercayaan. Karena kalau sekiranya keaslian Our'an
diragui, sebab dia dikumpulkan menjadl satu mush-haf enam bulan, atal;!
paling lama setahun sesudah Nabi Muhammad wafat, tentu terhadap kitab:...
kitab suci yang dahulu daripada itu akan lebih diragui lagi. ~empat lnjil yang
ditulis MathIs, LUkas, Markus dan Yohannes, tentu akan ditinggalkan pula sa-
rna sekali, sebab isinya tidak sarna. Apa ;. lagi a?a pula !njil-injll lain yang
tak diakui oleh majlis gereja, dan dllarang membaqmya. Teiltu terhadap Tau-
rat pun begitu pula. Karena nyata sekali bukan Musa lagi yang menulisnya,
bahkan ratusan tahun sesudah Musa wafat. Yakni setelah naskah aseIi terba-
kar di zaman Nabukadnesar menaklukkan Yerusalem. Dan tentu Upanishad,
Mahabrata, kumpulan ajaran-ajaran Budha, Rig Veda dan lain-lain sudah mesti
dikuburkan pula, karena semuanya itu "tidak terang" menurut ilmu pengeta-
huan. Sedang manusia perlu kepada tuntunan rohani. Akhirnya manusia pun
membuat sendiri-sendiri, mengemukakan fIkiran menurut jalan otak orang
masing-masing. Cobalah gambarkan, adakah hal ini akan menghabiskan kera~
guan? Bahkan inipun ak'an membina pulakeraguan yang baru, y~g lebih
besar.

. • .' f

Dengan dasar filsafat "ske~tis", orang telah ada yang mencoba menim-
bulkan keraguan ten tang adanya Socrates, tentang adanya Homerus, Musa,'
'Isa,' Budha dan Konfusius. Habis itu apa yang dapat dia kerjakan? Dia hanya
ragu ,tentang adanya orang-orang besar sejarah itu. Tetapi buat menidak ada-
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Teriemah Qur'an
Dahulu menjadi perbincangan besar ten tang boleh atau tidaknya me

nerjernah Qur'an. Sebab perkara ini memang diakui kesulitannya. Bukanlah
perkara yang mudah untuk memindahkan suatu bahasa kebahasa yang lain.
Penerjemah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah merasa beberapa kesu
litan-kesulitan seketika menerjernahkan kedua kitab-suci itu ke bahasa bangsa
bangsa yang hendak di-Kristenkan. Betapa banyaknya binatang-binatang yang
ada di daerah tempat kitab sud diturunkan padahal tidak ada di daerah
Eskimo?

Kalau dalam lingkungan bahasa Arab saja, bukanlah hal ini soal yang su
lit, sebab Qur'an tidak perlu diterjemahkan lagi, cukup ditafsirkan saja. Tetapi
bagairnana penerjemahannya ke bahasa asing? Padahal Qur'an adalah kepu
nyaan dunia? Dan dunia memerlukannya?

Ahli-ahli fikir Islam telah mendapat jalan penyelesaiannya. Qur'an bo
leh ditafsirkan, bahkan boleh juga diterjernahkan. Tetapi hendaklah dibawa
kan naskah aselinya. Dan kalau tidak mungkin karen a kekurangan huruf,
hendak!ah ditarokkan nomor ayat yang diterjemahkan itu, diujungnya. Supa
ya mudah bagi orang lain membandingkannya kepada aselinya.

Memang telah banyak Qur'an itu ditafsirkan orang. Manusia bebas, asal
mempunyai alat dan kesanggupan menye1arni bahasa Arab yang cukup, buat
menafsirkan Qur'an. Ularna-ularna zaman dahulu, sebagai Razi, Thabari, Ibnu
Katsir, Jalaluddin Sayuthi, Al-Nasafi, Al-Bidhawi, Al-Baghawy, Zamakhsyari,
dan berpuluh lagi yang lain. Dernikian juga u!ama kemudian sebagai Al-Alusi,
Syaukani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Thanthawi Jauhari dan AI
Maraghi. Semuanya telah menafsirkan menurut pandangan hid up rnasing
rnasing. Dan akan ditafsirkan lagi menurut perkembangan fikiran manusia.
Dan kita rnaklum bahwa satu tenaga fikiran saja, tidaklah cukup buat menaf-

kan sarna sekali, itupun mereka lebih ragu pula.
Kalau hidup hanya terhenti di medan keraguan, maka semua soal pun

akan dipandang dengan ragu. Soal-soal yang dinamai abstrak (nazhari], seum
pama adanya buruk dan baik, adil dan benar pun akan menimbuikan ragu ju
ga; adakah semuanya itu? Adanya ruang dan waktu pun dapat menimbulkan
keraguan, adanya titik, garis dan bidang pun akan menimbulkan ragu, padahal
semuanya itu sudah dikatakan pasti.

Sayanglah, karena kekosongan yang ditimbulkan oleh keraguan tidak
ada mereka isi.

kan sarna ~kali, itupun mereka lebihragu pula.
Kal~u hidup hanya terhenti di medan keraguan, maka semua soal pun

.akan dipandang dengan ~agu. Soal-soal yang dinamai abstrak (nazhari): seum-
pama adanya buruk dan baik, adil dan benar pun akan menimbulkan ragu ju-
ga; adakah semuJnya itu? Adanya ruang dan waktu pun dapat menimbuu<an
keraguan, adanya titik, garis dan bidang pun akan menimbulkan ragu, padahal.
semuanya itu sudah dikatakan pasti.

Sayanglah, karena kekqsopgan yang ditimbulkan oleh keraguan tidak
ada mereka isi., {

Terjemah Qur'an J

Dahulu menjadi perbincangan besar ten tang boleh atau tidaknya me-
. nerjemahQur'an. Sebab )p~rkara ini memang diakui kesulitannya.Bukanlah
perkara ya'ng muq.ah untuk memindahkan suatu bahasa kebahas~ yang lain.
Penerjemah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah merasa beberapa kesu-
litan-kesulitan seketika menerjemahkan kedua kitab-suci itu ke bahasa bangsa-
bangsa' yang hendak di-J.(ristenkan. Betapa banyaknya binatang:binatang yang
ada qi daerah tempat kitab suci diturunkan padahal tidak ada di daerah
Eskimo?

Kalau dalam lingkungan.bahasa Arab saja, bukaniah hal ini soal yang su-
lit, 'sebab Qur'an tidak perlu diterjemahkan lagi, cukup ditafsirkan saja. Tetapi

. bagaimana penerje'mahannya ke bahasa asing? 'Padahal Qur'an adalah kepu-
. nyaan dunia? Dan dunia memerlukannya? C

, Ahli-ahli' fikir Islam telah mendapat jalan penyelesaiannya. Qur'an bo-
leh ditafsirkan, bahkan boleh jiJga diterjemahkan. Tetapi hendaklah dibawa-
kan naskah aselinya. Dan kalau tidak mungkin karena kekurangan huruf,
hendaklah ditarokkan nomor. ayat yang diterjemahka.n itu, diujungnya. Supa-
ya mudah bagi orang lain membandingkannya kepada aselinya.

Memang telah banyak Qur'an itu ditafsirkan orang. Manusia bebas, asal
l

mempunyai alat dan kesanggupan menyelarni bahasa Arab yang 'cukup, buat
menafsirkan Qur'an. Ulama-ulama zaman dahulu,sebagai Razi, Thabari, Ibnu
Katsir, Jalaluddin Sayuthi, Al-Nasafi, Al-Bidhawi, Al-Baghawy, Zamakhsyari,
dan berpuluh lagi yang lain. Demikian juga ulama kemudian sebagai AI-Alusi;

." .Syaukani , Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Thanthawi Jauhari dan AI-

. Maraghi. Semuanya telah ~enafsirkan menurut pandangan hidup masing-
.masing. Dan akan ditafsirkan lagi menurut perkembangan moran manusia.
Dan kita milium bahwa satu tenaga fikiran saja, tidaklah cukup buat menaf-
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TafsirQur'an Indonesia
Percobaan menafsirkan Qur'anke dalam bahasa Indonesia, dimulai oleh

ulama Islam yang masyur di Aceh di abad ketujuh belas, yaitu Abdur Rauf
Al-Fansuri. 8eliau penyalin Tafsir Qur'an karangan Baidhawi yang pertama di
Indonesia.

Menurut pengetahuan saya, oleh karen a menurut faham yang lama,
menafsirkan Qur'an pada masa itu dan sesudahnya, agak dilarang ulama
ulama karena takut kalau-kalau tidak cukup kesanggupan buat rnenafsir
kannya. Sehingga mungkin menyesatkan. Apatah lagi bahsaa Arab bagi kita
masih bahasa "yang asing." Lalu dibikinlah berbagai syarat kalau hendak me
nafsirkan. Mesti tahu bahasa Arab dengan segala alat-alatnya, nahwu, saraf,
manthiq, ma'ani, bayan, fasahat dan balaghat. Tahu nasikh mansukhnya,
mujmal dan muqayyadnya. Tahu asbab-nuzulnya. Tahu pula ilrnu-ilmu yang
lain, dasar kepercayaan ushuluddin, usuhl fiqhi, khilaf ulama, tasauf dan lain
lain.

Pendirian ulama itu dapat dihargai. Supaya yang tidak berhak jangan
lancang tangan. Kesucian ayat suci jangan menjadi kotor Iantaran tangan ma
nusia.

Tetapi larangan yang bersifat negatif itu kian lama tentu kian patut di
positifkan. Maka kalau telah tahu bahasa Arab dengan segala ilmu alatnya,
dan tahu segala ilmu yang tersebut tadi, dapat bertanggungjawab kepada Tu
han dan kepada sesama ummat Islam, tentu sudah sepatutnya Qur'an itu
ditafsirkan. Jangan hanya dibaca-baca saja. Padahal Qur'an itulah sumber
hidup yang sebenarnya bagi seorang Muslim.

Menurut ingatan saya,di tahun 1920 tuan Jamma'in Abdulmurad telah
memulai menafsirkannya "di Bukittinggi, dengan nama "Tafsir Al-Our'anul
Mubin." H. lIyas dan H. Abduljalil mencoba pula menafsirkan dengan nama
"Tafsir A1-Qur'anul Hakim." Tetapi pekerjaan mereka terhenti pada perrnu
laan jalan. Kemudian dicoba oleh A.W. Nasherie dan Mohammad Syah Syafei
(keduanya di Jakarta "8etawi pada masa itu) menyalin Tafsir Muhammad

sirkan Qur'an, Seorang sarjana melihat Qur'an dari satu segi, dan yang lain
melihatnya dari segi yang lain pula. Ada yang semata dari segi sejarah, ada
dari segi hukum dan ada dari segi bahasa. Tetapi Syekh Hasan Al-Banna se
orang ahli fikir Islam yang terbaru di zaman ini (meninggal 1949), rnengan
jurkan masing-masing kita membaca sendiri dan merenung sendiri, sampai
Qur'an itu dapat menggetarkan hati kita dan menimbulkan inspirasi kita. Ini
lah tafsir sendiri yang sebaik-baiknya, kata beliau.

\

/ ,

sirkan Qur'an. 8eorang sarjana melihat Qur'an daJ:i satu segi, dan yang lain
melihatnya darisegi yang lain pula. Ada yang semata dari segisejaI:ah: ada
dari segi hukum dan ada dari segi bahasa.Tetapi Syekh Hasan Al-Banna se-
orang alili fikir Islam yang terbar~ ~i zaman ini (meninggal 1'949), mengan·
jurkan rnasing~masing kita membaca sendiri dan merenung sendiri, . sampai
Qur'an itu dapatmenggetarkan hati kita dan menimbulkan inspirasi kita. Ini-
lah tafsir sendiri yang sebaik-baiknya; kata beliau.

)

Tatsir Qur'an Indonesia
, Percobaan menafsirkan Qur'an'ke dalam bahasa Indonesia, dirnulai oleh

ularna IsI~m yang masyur di Aceh di abad ketujuh belas, yaitu Abdur Rauf
AI·Fansur~. Beliau penyalin TaJsir Qur'an karangan Baidhawi yang pertama di
Indonesia. '

Menurut pengetahuan saya, oleh karena m~nurut faham yang la~,
menafsirkan Quian pada masa itu cbn sesudahnya, agak dilarang ularna-
ularna karena takut kalau-kalau tidak' cukup kesanggupan buat menafsir-
kannya. Sehingga mungkin menyesatkan. Apatah lagi bahsaa Arab bilgi kita
rnasih bahasa "yang asing." Lalu dibikinlah berbagai syarat kalau hendak me--
nafsirkan. Mesti tahu bahasa Arab dengan segala alat-alatnya, nahwU, saraf,
rnanthiq, rna'ani, bayan, fa~at dan, balaghat. Tahu nasikh rnansukhnya,

, mUjmal dan muqayyadnya. Tahu asbab·~uzulnya. Tahu pula ilrnu-ilmu yang
lain, dasar kepercayaan ushuluddin, usuhl fiqhi, khilaf ulama, tasauf dan lain;
lain. . ,

Pendirian ularna itu dapa~ dihargai. Supaya yang tid~ berhak jan~n '
.lancapg tangan.Kesucian ayat suci jangan menjadi kotor lantaran ~ang~n ~-.
nusia. \ '.: ,:

Tetapi larangan yang persifat negatif itu kian lama\tentu kian patut pi~...
positifkan. Maka kalau telah tahu bahasa Arab dengan segala ilmu alatnya, :
dan tahu segala ilrnu yang terSebut tadi, dapat bertanggungjawab kepilda Tu- .
han dan kepada sesarna ummat Islam, tentu sudah sepatutnya Qui'an itu
ditafsirkan. Jangan hanya d,ibaca-baca saja. Padahal Qur'an itulah s~ber
hidup yang sebenarnya bagi seorang'Muslim. . " ,

~ent1rut ingatan saya,di tahun 1920 tuan Jamma'in Abdulmurad telah
memulai menafsirkannya ; di Bukittinggi, dengan nama "Tafsir Al·Qur'anul
Mubin." H. Ilyas dan H. Abduljalil mencoba pula menafsirkan dengan nama
"Tafsit Al-Qur'anul Hakim." Tetapi pekerjaan mereka ,terhenti pada ~r~u-
laan jalan. KertlUdian dicoba oleh A.W. Nasherie dan Mohammad Syah Syafei
(keduanya di Jakarta "Betawi· pada masa itu). menyalin Tafsir Muhammad

,
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Perhatian sarjana
Oleh karena alat cetak didapat lebih dahulu oleh orang Eropa di Guten

berg, maka tentu saja Qur'an yang mula-mula dicetak ialah di Hamburg pada
pertengahan abad ke-I7.

Usaha mereka pun amat besar dan harus diterirna dengan syukur. Di
mana memajukan penela'ahan Qur'an yang memakai nornor-nomor ayat
mulai dicetak di Jerman, bernarha "Nujum ul Furqan fi Athraf-il Qur'an",
dan kemudian itu nomor-nornor yang diatur oleh pengarang "Tartib Ziba" di
lstambul. Yang sampai sekarang masih belum ada yang mengatasi susunan
buat mencari ayat-ayat Qur'an dengan nomordan suratnya ialahkitab "Fat-hur
Rahman fi Thalibi ayatil Qur'an", karang Sayid 'Ilmi ladah Faidh-A1lah.

Salinan-salinan Qur'an telah banyak ke dalam bahasa Barat: Jerman,
lnggeris, Perancis, Italie, Spanyol dan bahasa-bahasa Eropa Timur, dan ada ju
ga salinan ke daIam bahasa Rusia. Salinan paling akhir saya lihat dalam bahasa
lnggeris, ialah buah tangan "Marmaduck Pitchal", seorang Muslim Inggeris

Abduh, juz ketiga puluh dan juz pertama. Tuan A. Hasan Bandung berusaha
membuat Tafsir bernama ..Al-Furqan", Dr. Syekh Abdulkarim Amrullah
menafsirkan juz. Amma sampai surat "Adhdhuha" dengan nama "AI
Burhan." Anak-anak Kweek-school Muhammadiyah di Yogya membuat ter
jemah dengan menulis ayat aselinya di sebelahnya (1936). H. Iskandar Idris
mengeluarkan tafsir bernama "Hibarna." Di tahun 1936 tiga orang ulama di
Medan, yaitu Al-Ustadz H. Abdulhahm Hasan, lainal 'Arifm 'Abbas dan
Abdurahirn Haitami mencoba membuat tafsir yang agak luas, berdasar kepada
tafsir-tafsir yang besar, baru sampai 7 juz. Terhenti karena perang, Dan dalam
perjuangan kemerdekaan seorang di antara mereka, yaitu Al-Ustadz Abdur
rahim Haitami gugur. Sampai sekarang belum diteruskan.

Yang telah lengkap menerjemah dengan sedikit tafsir ialah pekerjaan
Al-Ustadz Mahmud Yunus. Sekarang telah selesai tafsir Qur'an oleh Al-Ustadz
almarhum Zainud'din Hamidi dan Fakhruddin Hs. dibawah pimpinan Syekh
Ibrahim Musa Parabek, Sumatera Tengah. Dan penerbit "Bulan Bintang", te
lah menerbitkan beberapa jilid tafsir Al-Ustadz Hasbi Ash-Shiddieqy.

Pada pendapat kita dan disokong oleh beberapa peminat yang lain su
dahlah datang masanya pekerjaan penafsiran Qur'an yang lebih dekat kepada
sempurna. Supaya dikerjakan dengan seksama, perJu diikut-sertakan ahli-ahli
bahasa Indonesia. Supaya terhindar daripada sernata-rnata maksud berniaga,
dan dapat dikerjakan dengan tidak terburu-buru. Ada hendaknya suatu badan
yang mendapat sokongan daripada badan pemerintahan. (Kementerian
Agama).

Abquh,' jJ:lzketiga puluh dan juz pertama. ,Tuan A. Hasan Bandung berusaha
. metnguat T~fsir bemama "AI-Furqan", Dr. Syekh Abdulkarim Amrullah

menafsirkan juz .. Amma sampai surat "Adhdhuha" dengan nama '.'N-
Burhan."Ailak-anak Kweek-school Muhammadiyah di Yogya membuat ter-
jemah dengan menulis ayat aselinya di sebelahnya (1936), H'. Iskandar Idris
mengeluarkan tafsir bemama "Hibama."· Di tahun 1936 tiga orang ulama di
Medan, yaitu AI-Ustadz H. Abdulhalim Hasan, lainal

l
'Arifin 'Abbas dan

Abdurahim Haitarni mencoba membuat tafsir yang agak luas, berdasar kepada
tafsir-tafsit yang besar, baru sampai 7 juz. Terhenti karena pe~ang. Dan dalam
perjuangan kemerdekaan seorang di antara mereka, .yaitu Al-Ustadz Abdur-
rahim Haitami gugur. Sampai sekarang belum diterusk~n. '

Yang telah lengkap menerjemah dengan sedikit tafsir ialah pekerjaan
'Al-Ustadz Mahmud Yunus. Sekarang telah selesai tafsir Qur'a; oleh AI-Ustadz
almarhum lainud'din Hamidi dan Fakhruddin Hs. dibawah pimp~nan Syekh
Ibrahim Musa Parabek, Sumatera Tengah. Dan penerbit "Bulan Bintang", te-
lah menerbitkan beberapa jilid tafsir,AI-Ustadz Hasbi Ash-Shiddieqy.

, Pada pendapat kita dan disokong oleh beberapa 'peminat yang lain su-
dahlah datang masanya pekerjaan penafsiran Qur'an yang lebih dekat kepada
sempurna: Supaya dikerjakan d~ngan seksama, perIu diikut-sertakan ahli-ahli

1 bahasa Indonesia. Supaya terhindar daripada semata-mata maksudberniaga,
dan dapat dikerjakan dengan tidak terburu-buru. Ada hendaknya suatu badan
'yang mendapat sokongan daripada badan pemerintahan. (Kementerian
Agama). I'

Perhatian sarjana
Oleh,karena alat cetak didapat lebih dahulu oleh orang Eropa di Guten-

berg, maka tentu saja Qur'an yang mula-mula dicetak ialah di Hamburg pada
pertengahan abad ke-17.

Usah'a mereka pun amat besar dan harus diterima dengan syukur. Di
mana memajukan penela'ahan Qur'an ~ang memakai nomor-nomor ayat
mulai dicetak di Jerman, be-mama "Nujum ul Furqan fi Athraf-il Qur'an",
~an kemudian iti! nomor-nomor yari~ diatur oleh pengarang "Tartib liba" di
Istambul. Yang sampai sekarang masih' belum ada yang mengatasi susunan
buat mencari ayat-ayat' Qut:an'dengan nomordan suratnya ialahkitab "Fat:-hur
Rahman fi Thallbi ayatil Qur'an", karang Sayid 'Ilmi ladah Faidh-Anah.

Salinan~sa1inan Qur'an telah .banyak ke da1a~ bahasa ,Barat: Jerman,
Inggeris, Perancls, 'Halle, Spanyol dan bahasa-bahasa Eropa Timur, dan ada ju-
ga salinan ke dalam b!lhasa RUsia.,Salinan palingakhir saya lihat dalam bahasa
Inggeris; ialah buah tangan "Marmaduck Pitchal", seo~ang Muslim Inggeris.
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Peringatan Rasulullah
Dari AI-Harits ibn A'war (semoga Allah meridhainya). sesungguhnya dia

berkata, aku pernah lalu di dalam mesjid, rnaka kelihatan olehku orang ber
kumpul-kumpul membicarakan beberapa hal berdalam-dalarn. Maka masuk
lah aku menghadap 'Ali ibn Abi Thalib, lalu aku kabarkan kepadanya hal itu.
Dia pun bertanya, "Sudah mereka perbuatkah begitu?" Aku jawab , "Me
mang!." Maka beliau pun berkata:

"Adapun saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. berkata: KetahuiJah
olehmu bahwasanya akan timbul kelak fitnah. " Lalu aku bertanya: "&gai
manakah jalan keluar dari fitnah itu,ya Rasulullah ...

Beliau pun menjawab: "Jalan keluar ialai: kitab-Allah: Di dalamnya di
ceritakan keadaan yang sebelum kamu dan perkabaran yang sesudah kamu,
dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan oIok-olok.

Barangsiapa yang meninggaJluutnya, karena takut akan suatu kekU4Sllll1l.
bermusuhanlah dill.dengan Allah. Barang siapa yang mencari petunjuk keluar
dasi ketentuannya, niscaya dia aka'] disesatkan Allah.

Dialah tali Allah, yang leguh. Dialah penngatan yang bijaJcsana.DiaJah
jalan yang lurus:

Dia tak dapat diputar balikkan olen hawa-Nlfsu manusia: Dia talc dllpat
diperkocaukan oleh lidah: Dan tidaklah akan kenyang-kenyangnya u/amQ dJzri.
padanya: Dan tidaklah dia akan usang dan luntur kareNl kerap dibaca. Dan
tidaklah akan habis-habis keaiaibannya:

DiaJah yang tidak tertahankan oleh jin bila mendengamya hJnggamere
ka berkata: "Kami mendengar akan Qur'an yang arnot 'ajaib,membai petun-

bernama "The Glorious Koran." Paling akhir dicetak di Amerika dan sangat
laku. Dan harus juga dihormati usaha kaum Ahmadiyah, baik Lahore at au
Quadian yang menyalinnya ke dalam bahasa Inggeris dan bahasa Belanda.
Demikian juga tafsir yang diusahakan oleh almarhum M. Yusuf Ali.

Meskipun berbagai macam tafsiran atau terjemahan, yang kadang
kadang disesuaikan dengan faham dan pendirian si penafsir, namun kita ber
syukur terus kepada Tuhan, sebab keaselian Qur'an tidak hilang, dengan tetap
adanya "Mush-haf Al-Imarn", atau "Mush-haf Usrnani" , yang selalu menjadi
pedoman dan pembentuk pandangan hidup bagi seluruh kaum Muslirnin. Sela
lu ada dalam rumah seorang Muslim atau tersimpan dalam sakunya, kernana
pun dia berjalan.

bernama "The Glorious Koran.~' Faling akhir dicetak di Arnerika dan sangat
laku. Dan harus juga dihormati usaha kaum Ahmadiyah, balk Lahore atau
Quadian yang menyalinnya ke dalam bahasa Inggeris dan bahasa Belanda.
Demlkian juga tafsir yang diusahakan oleh alniarhum M. Yusuf Ali. "-

Meskipun .berbagai macam tafsiran !ltau terjemahan, yang kadang-
kadang disesuaikan dengan faham dan pendirian' si penafsir, namun kita ber-

. r '
syukur terus kepada Tu!tan, sebab keaselian Qur'an tidak hilang, dengan tetap
a~anya "Mush-haf AI-Imam", atau "Mush-haf Usmani", yang selalu menjadi
pedoman dan pembentuk pandangan hidup bagi;seluruh kau,m Muslimin. Sela-
lu ada d~lam rumah seorang Muslim atau tersimpan dalam sakunya, kemana-
pun dia berjalan.

Peringatan Rasulullah
Dari Al-Harits ibn A'war (sem.oga ah meridhainya), sesungguhnya di~

berkata, aku pernah lalu di dalam mesJld, maka kelihatan olehku .orang ber-
kumpul-kumpul membicarakan beberapa h I berdalam-dalam. Maka masuk·

I ' ••• ,

lah aku menghadap 'AI~ ib~ Abi Thalib, lalu aku kabarkan kepadanya hal itu.
Dia pun bertanya, "Sudah mereka perbu rtk' begitu?" Aku jawab, "Me-
mang!..;' Maka beliau pun berkat;: ~ ) .

J''Adapun saya telah mendeng~r.J3asubillah S.a.w. berkata: Ketahuilah
olehmu bahwasanya akan timbul ke~ak fiJnah. " Lalu aku bertanya: "Bagai-
manakah jalan keluar dari fitnah itu, ya Rasulullah. "

Beliau pun menjawab: ''Jalan keluar ialah kitab-Allah pi dalamnya di-
ceritakan keadaan yang sebelum kamu dan perkabaran yang sesudah kamu,
dan ~enghukum di antara·kamu. Katanya pasti, buf!:anolok-olok. /

Barangsiapayang meninggalkannya, karena takut akan suatu kekuasaan,
bermusuhanlah dia. dengan Allah Barang siapa yang mencari petunjuk keluar
dari ketentuannya, niscaya dia aka1Jdisesatkan Allah:

Dialah tali Allah, yang teguh Dialah periT,lgatanyang bijaksana. Dialah
jalan yang lurus. )

Dia tak dapat diputar balikkan oleh hawa-nafsu manusia. Dia tak dJrpat
_ diperkacaukan oleh lidaIL Dan tidaklah akan kenyang-kenyangnya ulama dari-

padanya. .Dan tidaklah dia akon usang dan luntur karena· kerap dibaca.Dan
tidaklah akan habis-habis keajaibannya. .

Dialah yang tidak tertQhankan oleh jin bila mendengamya hingga mere-
ka berkata: "Kami mendengar akan"Qur'anyang amat 'ajaib, member; petun-

\
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Dan barangsiapayang menyeru manusiakepadanya, memberi petunjuk
lah dill kepadajalan yang lurus: ..

{Hadis dirawikan oIeh At-Imam Al-Turmuzi):

nya:

juk kepada jalan yang cerdik, maka percayalah kami dengandia: "
Maka barangsiapayang berkata dengan dia, benarlah perkataannya.
Barangsiapayang beramal dengandia diberilah pahala.
Dan barangsiapayang menjatuhkan hukum dengan dia, adillah hukum-

,,

juk kepada jalan yang cerdik, maka perCiJjalah kami dengan dia. "
Maka barangsiapa yang berkata dengan dia, benarlah. perkataannya.
Barangsiapa yang ber~iJl dengan dia diben1tih pahala. .

, Dan barangsiapa yang menjatuhkan hukum dengan dia, adillah hukum-
nya. '

Dan barangSiapayang menye7U manusia kepadanya, memberi petunjuk-
lah dia kq,ada jalan yang IU7U$."
,- (Hadis dira'wikan oleh AI-Imam AI- Thnnuzi).

, . (

\
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"Manusill itu adalah umat yang satu, lalu diutus oleh Tuhan Nabi-nabi,
pembawa berita gembira dan menyampaikan peringatan, dan diturunkan-Nya
bersama mereka kitab berisi kebenaran; supaya dill dapat memberi hukum
kepada manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan: Tetapi yang bene
lisih itu hanyaJah orang-orang yang diberi kitab dan sesudah datang kepada
mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena iri hati antara sesamanya
sala, dan Tuhan dengan kemauan-Nya memimpin orang-orang yang beriman
daJam perlcara yang mereka pertikaikan itu ke la/an yang benar. Dan Tuhan
memberi petunjuJc siapa yang disukai-Nya ke jalan yang lurus. "{Al-Baqarah;
S. 2,' 213).

I. Kesatuan Umat Manusia

PERCAYA KEPADA RASUL-RASUL

BAB VI

(

BAB VI

PEReA VA KEPADA RASUL-RASUL,'. ,

1. Kesatuan Umat Manusia,

~'" ".-'/'/" :'/~.(""ft\~~\///-<~./ I/~~"\~'r4t\/r7iJ!. ~ :.j~~ ~ ~~~, ~ ~.~~ .....~.h"T~/. ..~ .( -/~, ~ u,
. ""

t;\?:.i:{\~ d\<"/""'b~'~J~ ~~\/I/// tl/ f
-'••~ ~~ ~~~ •• :/ ~~!J, ;;,.-..... r' ,.
~\~ji;'.;,1.1;:1:~: -';HV' 1\~\6 .:i1~\~.;::.. .". . ~?.r.J V!...... ~/.". , ~
.:~lv:' ~~(u.\"-!/' -("~\~\ ///.I·~<'/G~o:/ ..-' .....~q;t". ~~~."

(~,~ ~~. ).,.~,,~ ..k\./ Ji-:ffi:/' ".//i().A.:J~~, .~, ~.~ /. ..~'-f~ ~,-' J~.

"Manilsia itu adaiah umat yang satu, lalu diutus oleh Tuhan Nabi-nabi,
pemba~f! berita gembira ~n rrzenyampaikan perlngatan, dan diturunkan-Nya

'./ bersama'mereka kitab 'he.risikebenaran, supaya dia dapat mt;rhberi hukum
kepada manusia dalam. perkara yang mereka'perselisihkan. Tetapi ytmg berse-
lisih itu hanyalah orakg-orang yang diberi kitab dan sesudah datang kepada
mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena iri hatiantara sesamanya
saja, dan' Tuhan dengan kemauan-Ny'a 'm~impin. orang-orang yang beriman
dalam perkara yang mereka pertikaikan itu ke jalan yang benar. Dan Tuhan
memberi petunjuk siapa yang disukai-Nya ke jalan yang lurus. " (Al-Baqarah;

, S. 2: 213).
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Manusia itu adalah makhluk pilihan llahi. Diberi akal dan pikiran, se
hingga terpisahlah hidupnya daripada makhluk yang lain di dalam aIam ini.
Terpisah bukan buat menyisih, tetapi terpisah buat meneari rahasia yang ter
sembunyi di dalam a1am itu, yang disimpan Tuhan untuk dileeluarkannya.
Yang terpenting daripada kelebihan rnanusia dengan akalnya itu iaIah kesang
gupannya memperbedakan dan menyisihkan dl antara yang buruk dengan
yang baik, Manusia melihat kepada a1am sekeliling dengan alat paneaindranya,
maka menggetarlah yang kelihatan atau kedengaran itu ke dalam jiwa. Maka
tergambarlah bekasnya itu di dalam jiwa tadi dan menjadi kenangan. Dengan
melihat dan mendengar, tergambar dan mengenang itulah manusia mernben
tuk persediaannya menempuh hidup. Dengan itu pulaIah dia dapat mengenal
mana yang baik mana yang buruk, mana yang jelek dan mana yang indah.

Baruk dan baik

Inilah dasar pandangan Islam terhadap manusia. Manusia ini adalah
satu. Perlainan daerah, bumi tempat mereka diam, perlainan bahasa dan
warna kulit, bukanlah soal. Meskipun di zaman purbakala manusia hanya
mengenal daerahnya yang sempit dan sukunya yang kecil jumlahnya, namun
semuanya itu hanyalah keragaman di dalam satu kesatuan. Diutus Tuhan
nabi, berganti-ganti, namun ujud maksud kedatangan mereka hanya satu pula.
Yaitu memberi petunjuk kepada manusia itu dan memutuskan perkara
perkara yang mereka perselisihkan. Agama yang mereka bawa satu pula, yaitu
penyerahan diri dengan sukarela kepada Ilahi, dan tldak rnernperserikatkan
Nya dengan yang lain. Sebab tidak ada yang lain yang berkuasa. Kekuasaan
hanya terpegang di satu tangan, yaitu Allah. Apa gunanya takut dan menyem
bah dan memuja kepada yang selain Dia, padahal yang lain itu hanya makhluk
belaka. Kalau yang disembah itu manusia juga, maka dia adalah sarna dengan
diri si penyembah seodiri. Kalau yang disembah itu benda yang lain, maka
yang lain itu pun tidaklah sanggup mendatangkan mudarat dan manfaal
kepada kita.

Ditanamkan kepercayaan atas kesatuan insan, sehingga menjadi sebaha
gian daripada Iman, sehingga seorang muslim yang memahamkan benar akan
dasar kepercayaan itu memandang kepada sesamanya man usia sebagai dirinya
sendiri. Perlainan benua dan perlainan bahasa, perlainan kulit dan perlainan
negeri, menjadi kecillah Iantaran kepereayaan ini. A1am semuanya adalah
anugerah Tuhan tempat kita hidup berbuat baik; yaitu mengabdi kepada
Allah dan berkhidmat kepada peri kemanusiaan dengan tidak memilih bulu.

- Inilah dasar pandangan Islam terhadap manusia. Manusia ini adalah
satu. Perlainan daerah, burni tempat mereka diam, perlainan bahasa dan
warna kulit, bukanlah soal. Meskipun di zaman purbakala manusia hanya

, mengenal daerahnya yang sempit dan sukunya yang ke~il jurnlahnya, namun
semuanya itu hanyalah keragaman di dalam satu kesatuan. Diutus Tuhan
nabi, berganti-ganti, namun ujud maksud kedatangan mer~ka hanya satu pula.
Yaitu membed petunjuk kepada manusia itu dan memutuskan perkara-
perkara yang mereka perselisihkan. Agama yang mereka bawa satu pula, yaitu

. penyerahan diri dengan sukarela kepada flahi, dan tidak memperserikatkan-
Nya dengan yang lain. Sebab tidak ada yang lain yang berkuasa. Kekuasaan
hanya terpegang di satu tangan, ~aitu Allah. Apa gunanya taku~ dan menyem
bah dan memuja kepada yang selain Dia, padahal yang lain itu hanya makhluk
belaka. Kalau yang disembah itu manusia juga, maka dia adalah sarna dengan
diri si penyembah sendh-i. KalauJyang disembah itu be.nda yang lain, maka
yang lain itu pun tidaklah sanggupmendatangkan mudarat dan manfaat
kepada kita. /

Ditanarnkan kepercayaan' atas kesatuan insan, sehingga menjadi sebaha-
gian daripada Iman, sehingga seorang muslim yang memahamkan benar akan
dasar kepercayaan itu 'memandang kepada sesamanya manusia sebagai dirinya
sendiri. Perlainan benua dan perlainan bahasa, perlainan kulit dan perlainan
riegeri, menjadil kecillah lantaran kepercayaan ini. Alam semuanya adalah
anugerah Tuhan tempat kita hidup berbuat baik; yaitu mengabdi kepada
Allah dan berkhidmat kepada peri kemanusiaan\dengan tidak mernilih bulu.

Buruk dan baik
J

. Manusia itu adalah makhluk pilihan Ilahi. Diberi akal dan pikiran, se-
hingga terpisahlah hidupnya daripada makh!uk yang, lain di dalam alam ini.
Terpisah bukan buat menyisih, tetapi terpisah buat niencari rahasia yang ter-
sembunyi di dalam alam itu, yang disimpan Tuhan untuk dikeluarlCannya.
Yang terpenting daripada kelebihan manusia dengan ~kah1ya itu ialah.kesang-
gupannya memperbedakan dan menyisihkan di antara yang buruk dengan
yang baik. Manusia melihat kepada alam sekeliling. dengan alat pancaindranya,
maka menggetarlah yang kelihata~ atau kedenglij'an itu ke dalam jiwa. Maka
tergambarlah bekasnya itu di dalam jiwa tadi dan menjadi kenangan. Dengan
melihat dan mendengar, tergambar dan mengenang itulah manusia memben-
tuk persediaannya menempuh hidup. Dengan itu pulalah dia dapat mengenal
mana yang baik mana yang buruk, mana yang jelek dan mana yang indah.
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Filsafat mengatakan bahwasanya timbangan buruk dan baik adalah budi
(etika). Penyisihan jelek dan indah adalah keindahan (estetika). Sebab itu
maka persediaan buat berbudi dan tahu yang indah telah ada dalam jiwa
manusia, menurut pertumbuhan kecerdasan akaJnya.

Kesan pertama, yang oleh setengah ahli filsafat dinamai intuisi, ten tang
tahu membedakan buruk dan baik, telah ada dalam jiwa, karena adanya akal.
Meskipun tidak sarna misalnya pandangan laki-laki tentang kecantikan perern
puan dan tidak sama pula pandangan perempuan ten tang mana laki-laki yang
pantas, namun penghargaan kepada yang indah ada juga persamaan dalam hal
yang lain. Misalnya terhadap kembang yang mekar, tentang warna rumput
dan indahnya puncak gunung. Apatah lagi jika kembang itu tersusun baik,
dan warna itu seragam. Sebaliknya, ada juga penolakan jiwa melihat yang
buruk, yang tidak teratur, yang kacau. Yang buruk, tidak teratur dan kacau
itu meninggalkan jejak bekas pula dalam jiwa rnanusia, sehingga dia pun kacau
melihatnya.

Manusia mempunyai pancaindra, dengan pancaindra itulah dia rnenge
nal dan pancalndra itulah pintu buat memasukkan bekas ke dalam jiwa.
Bahkan binatang pun kadang-kadang terlihat mempunyai pula pertimbangan
meskipun dengan tidak sadar, tentang adanya yang buruk dan yang baik.
Maka kemajuan hidup rnanusia ialah kernajuan pertimbangan buruk dan baik
itu. Dernikian juga kernajuan pertimbangan ten tang indah dan jelek,

Jika terhadap yang terlihat dan terdengar ada timbangan indah dan je
lek, maka dalam pertimbangan batin ada pula timbangan buruk dan baik.
Orang menamainya perkara yang tidak tampak, tetapi tidak dapat dimungkiri
adanya, sebab terasa oleh jiwa. Kita mencari kesatuan di an tara kesempurnaan
(kamal), keindahan (jamal), dan kemuliaan (jalal). Hati kita senang melihat
orang yang dnggi budinya, sudi berkurban, menjadi satria pembela sesamanya
manusia. Hati kita kecewa melihat orang yang kurang akal, rendah hinunah
dan lernah kemauan. Sehingga orang yang bersifat kekurangan itu sendiri pun
insaf akan kekurangannya, dan berusaha menutupinya.

Lantaran kerjasarna yang erat di antara pancaindra dengan akal, malea
insaflah manusia bahwa kadang-kadang indahlah yang buruk, karena indah
akibatnya. Dan buruklan yang indah, karen a buruk bekasnya. Kinine yang
pahit diminum dengan melawan rasa pahit itu, karena mengharapkan akibat
sernbuh dari malaria. Maka dengan kernajuan kerja sarna pancalndra dengan
akal itu, bagaimanapun pahitnya IODine dan kita tabu benar akan pahitnya,
kita pandang dia dengan suka juga, sebab akan dapat menyembuhkan penya
kit.

• j

Filsafat mengatakan bahwasanYJ timbangan buruk dan baik adalah, b}Jdi
(etika).Penyisihan jelek dan indah adalah keindahan (estetika). Sebab itu, " J

maka persediaan buat berbudi d&n. tal:lU yang indah, telah ~da-dalam j~wa'
manusia, menurut pertuinbuhan kecerdasan akalnya. .

Kesan pertama, yang oleh setengah ahli filsafat dir.arnai intuisi, ten tang
tahu rriembedakan bQ1uk dan baik, telah 'ada dalam jiwa, karena adanya alcil.
Meskipun 'u,dak sarna nUsalnya pandangan laki.lakftentang krcantikan perem.
puan dan tidak s.ama pula pandangaIj. perempuan ten tang mana laki-laki yang

, pantas, namun pjmghargaan kepada yang indah ada juga persamaan dalam hal
yang lain. Misalnya t~rhadap kembang yang mekar,' tentang warna rumput
dan indahnya puncak gunung. Apatah lagi jika kembang itu tersusun baik,
dan warna itu seraga~. Seb;iliknya; ada juga penolakan ji~a meliliat yan~
buruk, yang tidak teratur, yang kacau., Yang buruk, tidak teratut dan kacau
itu' meninggalkan jejaICbekas pula dalam jiwa rnanusia, sehingga di~ pun kacau
melihatnya. " )

(Manus~a mempunyai pancamdra, dengan p~ricaindra !tulah dia menge,
nal dan pancaindra itulah pintu buat memasukkan bekas ke dalam jiwa.
Bahkan binatang pun kadang·kadang terlihat mempunyai pula pertirnbangan
meskipun .dengan tidak Sadar, tenting adanya yang buruk dan yang baik.
'Maka kernajuan hidup rnanusia'ialah kemajuan pertimbangan buruk dIm baik'
itu. Demikian juga kemajuan pertimbangan ten~ng indah dan jelek ..

Jika terhadap yang terIihat dan terdengar ada timbanga,n indah dan je.
r ' ,lek, rnaka ~lam pertimbangan batin ada pula timbangan .buruk clan baik.

'Orang menamainya perkara yang tidak tampak, tetapi tidak dapat dimungkiri
adanya, sebab terasa oleh jiwa. Kita mencari kesatuan di antara kesempurnaan
(kam~l), keindahan (jamal), dan kemuliaan (jalal). Hati kita'senang melihat
orang ya(lg dnggi budinya, sudi perkurban, menjadi satria pembela sesamanya

Irnanusia. Hati kita kec~wa meUhat orang yang kurang akal, rendah hinunah,' \
dan lemah kemauan.·Sehingga orang yang bersifat kekurangan itu sendiri pun~ ,insaf akan kekuranga~ya, dan berusaha ntenutupinya:,

-Lantaran kerjasama yang 'erat di antara pancaind,ra dengan akal, maka
insaflah manusia bahwa kadang·kadang ind(lhlllh yang 'buruk, karena, indah
akibatnYa. Dan buruklllh yang indah, karena buruk bekasnya. 'Kinine yang
pahit \diminum dengan melawan rasa pahit itu; I<arena mengharapkan akibat
sembuh dati malaria. Maka dengan kernajuan kerja sarna plU)caindra,dengan

,aka! itu,. bagaimanajmn /pahit~ya ki~e dan kita tahu benar' akan pahitnya,
kita eandang dia dengan suka juga, sebab akan dapat .menyembuhkan penya-

• ~ \ I 1kit.
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Kepada semua dianugerahkan tiga kekuatan, yaitu: I. ingatan, 2. kha
yalan, 3. pemikiran.

Dengan ingatan tergambarlah zaman-zaman lampau yang telah dilalui.
Dengan khayalan terbentuklah apa yang dihadapi kini. Dan dengan pikiran
dapatlah ditimbang apa yang akan dihadapi di hari esok. Ketiganya inilah
timbangan di antara bahagia atau bahaya yang akan menimpa diri manusia di
dalam hidupnya.

Memang, rnanusia telah setuju bahwasanya dalam segala perbuatan yang
dikerjakan, tidaklah terlepas daripada mudharat dan manfaat. Daripada yang
buruk dan yang baik. Suatu daripada yang indah dan yang jelek. Orang yang
mempunyai kelebihan akal istimewa kadang-kadang dapat melihat jauh dari

Kecerdasanlah yang memberikan nilai dan pertimbangan bagi manusia
di dalam melaksanakan perbuatannya setiap hari. Sehingga orang senang me
!iliat barisan tentara yang teratur. Senang melihat olah raga dan senang men
dengarkan suara musik dengan langgam irama dan timbangan suara yang me
nimbulkan kemerdekaan. Dan timbullah perlawanan di dalam jiwa melihat
seorang manusia yang kuat badannya dan teguh otot-ototnya lalu rnenadah
kan tangan kepada orang lain meminta-minta. Atau orang-orang yang baru
sedikit tergetar sudah ribut.

Maka adalah suatu perbuatan yang buruk karena buruk akibatnya,
meskipun dalam zat perbuatan itu sendiri tidak kelihatan keburukan. Dan ada
pula perbuatan yang baik karena baik akibatnya, meskipun dalam zat perbu
atan itu tidak kelihatan baiknya.

Binatang yang maju atau yang tidak rnaju, mempunyai juga dasar pera
saan ini. Lembu tidak rna~ menuruni lurah yang dalam karena melihat rum
put muda ada dalam lurah itu. Kerbau mogok menghela pedati sebab muatan
terlalu berat. Tetapi rnanusia mempunyai kekuatan perasaan lebih tinggi, yang
bernarna pikir. Yang dengan pikiran itu dia dapat menyambungkan yang
dahulu, dengan yang kini dan nanti.

Di samping jelek dan indah, baik dan buruk, rnanusia pun tahu mem
bedakan yang mudharat dan yang rnanfaat. Makanan enak, tetapi kalau terla
lu banyak dirnakan, membawa mudharat. Memperturutkan syahwat merusak
kan bagi kesehatan tubuh. Sebaliknya ada pula pekerjaan yang sakit, pedih,
membawa penderitaan bagi tubuh, tetapi awak senang mengerjakannya. Se
umparna mencari rezeki untuk belanja menyekolahkan anak-anak. Berjuang
membela bangsa, agama dan tanah air supaya mencapai kemerdekaannya.
Atau melawan syahwat berpayah lelah, karena mengharapkan ketenteraman
jiwa.

Ke~erdasanlah yang memberikan 'nilai dan pertimbangan bagimanusia
di dalam melaksanakan perbuatannya setiap hari. Sehingga orang se~ang me-
!iliat bllfisan tentai'a yang teratur. Senang melihat olah faga dan senang men:
dengarkan suara musik dengln langgam irama dan timbangan suara yang me-
nimbulkan kemerdekaan. Dan timbullah perlawanan,di dalam jiwa melihat
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seorang manusia yang kuat badannya dan teguh otot-ototnya lalu menadah-
kan tangan kepada orang lain meminta-ininta. Atau orang-orang yang baru
sedikit terg,etar sudah ribut.

Maka adalah suatu perbuatan yang buruk karena buruk' akibatnya,
meskipun dabm za,t peibuatan itu sendiri tidak kelihatan kebu'rukan. Dan ada
pula perbuatan yang baik karena baik 'akibatnya, meskipun dalam zat perbu-

"atan itu tidak kelihatan baiknya.
Binatang yang maju atau yang tidak rnaju, mempunya,ijuga dasar pera-

saan ini. Lembu tidak mau menuruni lurah yang dalam karena melihat rum-
put muda ada dalam ,lurah itu. Kerbau mogok menghela pedati sebab muatan
terlalu berat. Tetapi manusia mempunyai kekuatan perasaan lebih tinggi, yang
bernarna pikir. Yang dengan pikiran itu dia dapat menyambungkan yang
dahulu, dengan yang kini dan nanti.

Di samping jelek dan indah, baikdan buruk, rnanusia pun tahu mem-
bedakan yang, mudharat dan yang rnanfaat. Makanan-enak, tetapi kalau terla-
lu banyak- dimakan, membawa mudharat. Memperturutkan syahwat merusak-
kan bagi kesehatan tubuh. Sebaliknya ada pula pekerjaan yang sakit, pedih,
membawa penderitaan bagi tubuh, tetapi awak senang mengerjakannya. Se-
umpama mencari rezeki untuk belanja menyekolahkan anak-aqak. Berjuang
membela bangsa, agama dan tanah air supaya mencapai kemerdekaannya.
Atau -melawansyahwat berpayah lelah, kareml mengharapkan k~tenteraman
jiwa. , '

Kepada semua dianugerahkan tiga kekuatan, yaitu:l. ingatan, 2. kha-
yalan, 3. pemikiran'

J
'

Dengan ingatan tergambarlah zaman-zaman lampau yang telah dilalui.
Dengan khayalan terbentuklah apa yangLdihadapi kini. Dan dengan pikiran

, dapatlah ditfutbang" apa yang' alcan dihadapi dihari esok. Ketiganya inilah
timbangan di antara bahagia atau oahaya yang akanmenimpa diri manusia di
dalam hidupnya.

Memang, rnanuSia telah setuju b;iliwasanya dalam segala perbuatan yang
,dikerjakan, tidaklah terlepas daripada mudharat dan manfaat. Daripada yang
buruk'dan yang baik. Suatll daiipada yang indah dan yang jelek. Orang yang
mempunyai kelebihan akal istimewa kadang-kadang dapat melihat jauh dari
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Berjalanlah man usia di dalam hidup dari zaman menempuh zaman,
dengan mempergunakan akal yang ada padanya. AkaJ adalah pemberian
Tuhan yang amat mulia untuk manusia. Lalu diiringkan Tuhan pula perjalan
an itu dengan mengirimkan pandu, penunjuk jalan. Sebab dialami oleh manu-

Nabi dan Rasul penunjuk jalan

akibat suatu kejadian, buruklah akibatnya atau baiklah. Orang telah sernupa
kat bahwa yang baik ialah yang lebih kekal faedahnya, rneskipun menyusah
kan di waktu kini. Yang buruk ialah yang membawa celaka, rneskipun senang
kelihatannya sekarang. Tetapi harus diinsafi pula, bahwasanya ukuran buruk
dan baik bagi seluruh kemanusiaan, senantiasa berlawanan dengan ukuran
buruk dan baik bagi perseorangan.

Menurut kepercayaan agama, akal itu bukanlah dapat karena dibikin
bikin. Ahli ilmu "evolusi" memperdekatkan asal-usul keturunan manusia
dengan monyet. Meskipun berdekat misalnya, namun kemanusiaan telah maju
bermiliun langkah, sedang monyet masih di situ juga. Siapa yang memberikan
aka! ini? Inilah kepercayaan agama: "Akal iaJah anugerah Tuhan kepada
makhluk yang dipilihnya, yaitu manusia." Bukan akal itu diberikan saja,
namun dia perlu pula dituntun.

Akal bebas mencari. Tetapi daerah yang dapat dicarinya hanya sekitar,
yang dapat dijangkaunya. Padahal beberapa soal tidaklah dapat dicari dan di
putuskannya sendiri. Ahli-ahli filsafat yang tinggi-tinggi dengan kekuatan akal
saja telah berjalan. Akhirnya bertemulah dia dcngan soaJ yang dinamai meta
fisika [di balik alam kebendaan), atau soal yang abstrak, yang dapat dibicara
kan tetapi tak dapat dipegang, tak dapat dicapai oleh pancaindra. Mernungkiri
soal-soal itu akal tadi pun tidak mau. Bahkan mcnjadi sebahagian daripada
yang akan dipikirkannya. Entah kalau akal itu sendiri dikurangi. Kalau ada
orang yang "rnoh", tidak mau membicarakan dan memikirkan, bukanlah
karena dia tidak ada, hanyalah karena menentang kemauan akal itu sendiri.

Dua soal yang selalu ditanyakannya:
I. Siapa yang menjadikan alam seteratur ini?
2. Habis pupus sajakah aku ini sesudah mati?
Kalau Allah itu ada - dan memang ada - Dia mesti adil. Kalau Dia

kasih, maka kasihnya itu mesti sesampainya. Kalau diberi-Nya akal yang
mempunyai kesanggupan terbatas, Dia mesti. pula memberi penunjuk jalan
pada perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh akal itu sendirinya.

Inilah gunanya kedatangan Rasul,

akibat suatu kejadian, buruklah 'akibatnya atau baiklah. Orang telah semupa-
kat bahwa yang baik ialah y~ng lebih kekal faedahnya, meskipun menyusah-
kart di waktu kini. Yang buruk ialah yang membawa eelaka, meskipun senang
kelihatannya sekarang. Tetapi harus diinsafi pula, bahwasanya ukuran buruk
dan baik bagi seluruh kemanusiaan, ,senantiasa berlawanari dengan ukuran
buruk dan,baik bagi perseorangan.

Menurut kepercayaan agama, akal itu bukanlah 'dapat kareqa dibikin-
bikin. Ahli ilrnu "evolusi" memperdekatkan asal-usul keturunap manusia
dengan n;J.onyet.Meskipun berdekat misalnya, namun kemanusiaan telah maju J,

bermiliun langkah, sedang monyet masih di situ juga. Siapa yang membelikan
akal ini? Inilah kepereayaan agama: "Akal ialah anugerah Tuhan kepada
makhluk yarig dipilihnya, yaitu manusia." Bukan akal itu diberikan saJa, ,/
namun dia perlu pula dituntun.

Akal bebas mencari. Tetapi daerah yang dapat 'dicarinya hanya sekitar,
yang dapat dijangkaunya. Padahal beberapa soal tidaklah dapat dieari dan di-
putuskannya sendiri. Nili·ahU filsafat yang tinggi-tinggi'dengan kekuatan akal
saja telah berjalan; Akhirnya berteinulah dia dengan soal yang dinamai meta~
jisika (di balik alam kebendaan), atau soal yang abstrak, yang dapat dibieara-
kan tetapi takJdapat dipegaflg, tak dapat dieapai oleh paneaind~a. Memungkiri
soal-soal itu akal tadi pun tidak mau. Bahkan menjadi sebahagian daripada
yang akan dipikirkannya. Entah kalau akal itu sendirl <ijkurangi. Kalati ada
orang yang "fIloh" , tidak mau membiearakan dan memikirkan, bukanlah
karep.a dia tidak ada, hanyalah karen~ menentang kemauan akal itu ~ndiri.

Dua soal yang selalu ditanyakannya,:
1. Siapa .yang menjadikan alam seteratur ini?
2. Habis pupus sajakah aku ini sesudah rp.ati? ,
Kalau Allah itu ada - dan memang ada - Dia mesti adil. Kalau Dia

kasih, rnaka kasihnya itu mesti sesampainya. Kalau diberi-Nya akal yang
mempunyai, kesanggupan terbatas: Dia mesti. pula memberi penunjuk jalan
pada perkara;perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh akal itu seridirinya. '

Inilah gunanya kedatangan Rasul.

I

. Nabi dan Rasul penunjuk jalan
"- I

BeIjalanlah manusia di'dalam hidup dari 'zaman menempuh zaman,
dengan'mempergunakan akal yang ada ·padanya. -Akal adalah pembetian
Tuhan yang amat mulia untuk manusia. Lalu diiringka)n Tuhan pula perjalan-
an itu dengan mengirirnkan pandu, penunjukjalan. Sebab dialafIli oleh manu· I

) "
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Kenyataan perjalanan hidup manusia dari zarnan ke zaman menunjuk
kan bahwa rnereka mencari sendiri pula siapa Yang Ada itu. Filosof mungkin
ada yang berpikir bahwa Dia rnemang Esa. Tetapi yang bukan filosof, yang
masih berpikir sederhana atau di bawah sederhana telah berpecah belah
karena perpecahbelahan kepercayaan dan ketuhanan. Ada yang mengatakan
dua (Ahriman dan Ahura Mazda) di Persi. Ada yang mengatakan tiga [Tri
murti: Krisna, Wisynu dan Syiwa) dalam Hindu. Ada pula yang mengatakan
sebanyak bintang di langit. (Tuhan-tuhan dan dewa orang Yunani). Padahal
kalau diperiksa lebih seksama, akhirnya hanya mengakui Esa juga.

Kepecahan kepercayaan adalah kepecahan kemanusiaan juga. Masing
masing membanggakan Tuhannya. Maka tampaklah bahwasanya perpecahan
kepercayaan adalah termasuk perkara yang buruk: Dan kepercayaan kepada

nya.

lsi ajaran segala nabi itu adalah "Keesaan Tuhan", Tidak benda dalarn
segala macarn perbentukannya, dan tidak nyawa dalam segala macam pe
rangainya, yang berkuasa. Tetapi Zat Yang Esa di dalam seluruh kekuasaan-

sia sendiri, bagaimanapun lanjut akalnya, banyak perkara yang tidak dapat di
putuskan oleh akal, Puncak kesulitan perkara itu ialah tentang "Zat Yang
Maha Kuasa", Sampai di situ, memang akal tak sanggup lagi meneruskannya.
Maka kedatangan para nabi dan rasul sebagai utusan Tuhan ialah memberikan
tuntunan dan kata putus tentang siapa "Dia". Dialah yang "wajib ul ujud",
yang pasti adanya. Sedang alam seluruhnya ini hanyalah "mumkin ul ujud"
belaka. Ada karena diadakan.

Kedatangan syariat dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul membcrikan
ketentuan ten tang "Yang Ada" dan "Yang Esa". Dari pintu mana pun kita
hendak masuk, guna mengetahui rahasia alam, akhirnya akal akan tertumbuk
pada "ada" atau "tidak ada". Dicari sendiri tidaklah dapat. Karena penetapan
keduanya itu meminta bukti. Maka adalah satu golongan pemikir filsafat,
yang sungguh mencari. Akhirnya kedapatan oleh akalnya sendiri ten tang
"Yang Ada" itu. Ini dinamai filsafut "deisme". semata-mata dcngan akal
mencari Tuhan. Mereka mempercayai ada Tuhan, tetapi memandang tidak
perlu ada nabi dan wahyu. Tetapi kemajuan ilmu pengetahuan ten tang jiwa
manusia dan adanya jiwa-jiwa pilihan yang istimewa untuk memberikan pene
rangan itu, tidaklah dapat ditolak oleh deisme dan rasionalisme itu. Dia pun
tidak dapat memungkiri bahwa tuntunan yang dibcrikan kepada manusia itu
bukanlah untuk golongan terbatas. Bukan untuk sernata-mata filosof. Seruan
syariat adalah buat akal seurnumnya dan manusia seumumnya. Terawang
pikiran yang hendak menjolok langit hendaklah disesuaikan dengan kenya
taan.

sia sendiri, bagaim~p3pun lanjut akillnya, banyakp~tkara'yang tidak dapat di-
~putus~an oleh akal. Puncak kesulitan perkara itu ialah tentang "Zat Yang

Maha Kuasa". Sampai di situ, IJleinang akal tak sanggup,lagi meneruskannya.
Maka kedatanglm para. nabi dan rasul sebagai utusan Tuhan ialah memberikan
tuntunan dan kata putus tentang siapa "Dia". Dialah yang "wajib ul ujud",
yang pastFadanya. Sedang alam seluruhnya ini hanyalah "mumkin ul ujud"
belaka. Ada karena diadakan.

Kedatangan syariat dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul memberikan
ketentuan tentang "Yang Ada" dan "Yang Esa". Dari pintu mana 'pun kita
hendak masuk, guna mengetahui rahasia alam, akhirnya akal akan tertumbuk
pada "ada" atau "tid:rk ada". Dicari sendiri tidaklah dapat. Karena penetapan

. keduany{ itu meminta bukti. Maka adalah satugolongan pemikir 'filsafat,
yang sungguh mencari. Akhirnya kedapatan oleh akalnya sendiri tentang
"Yang Ada" itu. Ini dinamai filsafat "deisme", semata-mata dengan 'akal
mencari Tuhan. Mereka mempercayai ada Tuhan, tetapi memandang tidak
perlu ada nabi dan wahyu. Tetapi kemajuan ~u pengetahuan ten tang jiwa
manusia dan adanya jiwa-jiwa pilihan yang istimewa untuk memberikan pene.
rangan itu, tidaklah dapat ditolak oleh deisme dan rasionalisme itu. Dia pun
tidak dapat memungkiri bahwa tuntunan yang diberikan kepada manusia itu
bukanlah untuk golongan terbatas. Bukan untuk semata-mata filosof. Seruan
syariat adalah buat akal seumumnya dan manusia seumumnya. Terawang
pikiran yang hendak menjolok langithendaklahdisesuaikan dengan kenya-
taan.

lsi ajaran segala nabi itu adalah "Keesaan Tuhan". Tidak benda dalam
segala macam perbentukannya, dan tidak hyawa dalam segala macam pe-
rangainya, yl!ng berkuasa. Tetapi Zat Yang Esa di dalam seluruh kekuasaan-
nya.

Kenyataan perjaianan hid up manus1a dari zaman ke 'zaman menunjuk·
kan bahwa mereka mencari sendiri pula siapa Yang Ada itu. Filosof mungkin
ada yang berpikir bahwa Dia memang Esa. Tetapi yang bukan filosof, yang
masih berpikir sederhana atau di bawah sederhana telah berpecah belah
karena perpecahb.elahan kepercayaan dan ketuhanan. Ada yang mengatakan
dua (Ahriman dan Ahura Mazda) di Persi. Ada yang mengatakan tiga (Tri-
murti: Krisna, Wisynu dan Syiwa) dalam Hindu. Ada pula yang mengatakan
sebanyak bintang di langit. (Tuhan·tuhan dan dewa orang Yunani). Padahal
kalau diperiksa lebih seksama, akhirnya hanya mengakui Esa juga .

.Kepecahan kepercayaan adalah kepecahan kemanusiaan juga. Masing·
masing membanggakan. Tuhannya. Maka tampaklah ba~wasanya perpecahim
kepercayaan adalah termasuk perkara yang bumk. Dan kepercayaan kepada
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Kalau sekiranya kita menerima akan adanya Allah, dan percaya bahwa
ada aturan yang sempurna, yang indah dan mulia di dalam aiarn, kalau kita
menerirna bahwasanya matahari ditakdirkannya buat memberikan terang
benderang kepada seluruh alam, terrnasuk bumi di dalam putarannya 24 jam
sehari sernalam, sehingga makhluk dapat hidup, dengan sendirinya tidaklah
dapat kita tolak kepercayaan bahwasanya akal dan jiwa man usia pun harus di
beri matahari petunjuk. Dan kalau kiranya kita percaya karena melihat bukti
bahwasanya ada sesama kita manusia yang berilmu lebih tinggi dan berpenge
tahuan lebih tinggi, tentu kita dapat percaya bahwasanya ada pula manusia

2. Kepercayaan kepada Nabi dan Rasul

"Bahwasanyadosa itu ialah apa yang tergetar dalam hati sendiri dan
berdebardalamdada."( Dirawikanoleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dariAn
Nawwasbin Sam 'an).

Ada juga suruhan bekerja, tetapi akal kita belum paham apa baiknya.
Atau larangan, dan akal kita belum mengerti apa buruknya. Di waktu demiki
an timbullah keinsyafan akal bahwasanya menurut perintah itulahyang baik.
Melanggar larangan itulah yang buruk.

ke-Esa-an itulah yang baik.
Dengan ke-Esa-an kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, timbul

lah persatuan kcmanusiaan dan teguhJah persaudaraan dan cinta-mencintai di
antara sesama manusia. Keesaan kepercayaan (tauhid) menghilangkan perbe
daan suku, bahasa, bangsa, daerah dan keturunan. Maka dari ke-Esa-an keper
cayaan yang dengnn sendirinya menimbulkan persaudaraan dan cinta itu,
bersedialah manusia dituntun rnenuju kebahagiaannya, meskipun akalnya
sekali-kali tidak boleh berhenti. Tujuan iaiah kebahagiaan hidup di dunia dan
kebahagiaan sesudah rnati. Maka dipergunakanlah akal buat membanding
segala ketentuan syariat. Sesuatu yang dilarang adalah karena buruknya. Akal
yang suci menerima dengan segala senang hati akan larangan itu. Suruhan pun
demikian pula. Tidak ada satu perintah atau suruhan, yang tidak mengakibat
kan kebaikan bagi hidup manusia. Sehingga di dalarn sabda Nabi Muhammad
ada tersebut :

ke-Esa-an itulah yang baik.
Dengan' ke-Esa-an kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,:tirnbuI-

lah persatuan kemanusiaan dan teguWah persaudaraan dan cinta-mencintai di
antara, sesama manusi~. Keesaan kepercayaan (tauhid) menghilangkan perbe-
daan suku, bahasa, bangsa, daerah dan keturunan.1daka dari ke-Esa-an keper-
cayaan yang dengan sendirinya menirnbulkan persaudaraa~ dan cinta' itu,
bersedialah manusia dituntun menuju kebahagiaannya, meskipun akalnya
sekali-kali tidak boleh berhenti. Tujuan ialah kebahagiaan hidup di dunia dan
,kebahagiaan sesudah mati. Maka dipergunakanlah akal buat membanding
segala ketentuan syariat. Sesuatu yang dilarang adalah karenabuiuknya. Akal
yang suci menerima dengansegala senllng hati akan larangan itu. Surilhan pun
.deinikian pula. Tidak ada satu perintah at~u suruhan, yang tidak mengakibat- .
kan kebaikan bagi hidup mamisia. Sehingga di dalam sabda Nabi Muham'mad
ada tersebut :

J.

''Bahwasanya dosa itu ialah apa yang tergetardalam hati sendiri, dan
berdebtir dalam dada. " (Dirawikan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darirrii dari An-
Nawwasbm Sam~nt .

Ada juga sumhan bekerja, tetapi akal kita belum paham apa baiknya;
Atau larangan, dan akal kita belum mengerti apa buruknya. Di waktu demiki-
an timbullah keinsyafan akal bahwasanya menurut perintah itulah yang baik.
Melanggar larangan itulah yang buruk.

2. Kepercayaan kepada Nabi dan Rasul
\ .
Kalau sekiranya kita menerima akan adanya Allah, dan percaya bahwa

ada aturan yang sempurna, yang indah dan, mulla diQ3lam ll1am, kalau kita
menerirna bahwasanya matahari ditakdirkannya b~at memberikan terang
b~nderang kepada seluruh alam, termasuk bumi di dalam putarannya 24 jam
sehari semalam, sehingga,makWuk dapat hidup, dengan 'sendirinya tidaklah
dapat kita t?lak kepercayaan bahwasanya akal danjiwa manusia pun harus di-
beri matahari petunjuk. Dan kalau kiranya kita percaya karena melihat bukti
bahwasanya ada sesam,a kita manusia yang berilmu lebih tinggi dan berpenge-
'tahuan lebih tinggi, tentu kita dapat percaya bahwasanya ada pula manusia
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Mereka shiddiq, jujur menyatakan apa yang benar dan apa yang salah,
karen a cintanya kepada peri kemanusiaan dan taatnya akan perintah Allah.
Mereka memegang amanah, yaitu kepercayaan besar yang dilimpahkan Tuhan
kepadanya menjadi penuntun manusia. Mereka tabligh; yakni menyampaikan
apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada yang ditahannya. Laksana dokter
lah mereka; kadang-kadang memberikan obat yang pahit bagi manusia, tetapi

Shiddiq, amanah, tab/igh,fathanah

itu yang dipilih buat menerima wahyu bagi penuntun manusia, dari Zat Yang
Maha Kuasa itu.

Kepercayaan itu dikuatkan pula oleh kenyataan, bahwasanya manusia
dan kemanusiaan kian lama kian maju. Bukan saja kemajuan akal dengan
pendapat-pendapatnya yang baru. Tetapi pun kemajuan budi dan jiwa, ke
utuhan rohani yang telah menyelamatkan manusia daripada keruntuhannya.
Sesuatu teori mengatakan bahwasanya manusia itu binatangjuga. Dia berebut
hidup. Yang kuat menindas yang lemah. Yang berhak hidup ialah yang lebih
kuat. 8eratus macam binatang telah lenyap dari muka bumi karena perebutan
hidup. Tetapi rnanusia masih tinggal, bertambah berkembang biak. Mereka
pun berebut hidup, yang kuat pun menindas yang lernah. Tetapi tiap-tiap
bahaya kehancuran telah mengancam, datanglah seruan kepada damai. Ingat
lah manusia akan nilai hidupnya dan tugasnya di dalam alamo yang diajarkan
oleh nabi-nabi dan rasul itu.

Bukanlah suatu akal yang sehat, yang rnernungkiri jasa nabi-nabi dan
rasul dalam kemajuan alarn ini.

Sebab itulah maka di dalam Islam, kepercayaan kepada nabi dan rasul,
adalah termasuk rukun Iman, tiang kepercayaan.

Setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dengan sendirinya
insaf dan percaya bahwa alamat kasih Tuhan kepada rnanusia diutusnya rasul
rasul itu. Mereka bukan orang lain, tetapi manusia sendiri juga. Manusia yang
dipilih. Memberi peringatan akan bahaya. Menganjurkan menuju jalan yang
bahagia. Menunjukkan siapa Tuhan itu dan apa sifat-Nya. Mereka datang buat
dijadikan contoh teladan di dalarn menernpuh hidup. Setengah daripada rasul
rasul itu diberi kitab-kitab buat rnenuntun kita. Menunjukkan batas-batas
hukurn, larangan dan suruhan. Kadang-kadang diberilah mereka perbantuan
dengan perkara-perkara yang ajaib, yang di luar daripada hukurn sebab-akibat
yang biasa menurut perjalanan akal kita.

Jiwa mereka rnurni, akal mereka sehat dan kata mereka benar.

'\

itu yang dipilih buat menerima wahyu bagi penun,tun ~anusia, dari Zat Yang
Maha Kuasa itu.

Kepercayaan itu dikuatkan pula oleh kenyataan, bahwasanya manusia
dan kernanusiaan kian lama kian maju. Bukan saja kemajuan akal dengan

, pendapat-pendapatnya yang baru. Tetapi pun kemajuan budi dan jiwa, ke-
utuhan rohani yang telah menyelamatkan manusia daripada keruntuhannya.
Sesuatu teori mengatakan bahwasanya manusia itu binatangjuga. Oia berebut
hidup. Yang ku:it menindas yang lemah. Yang berhak hidup ialah yang lebih I

kuat. Beratus macam binatang telah1enyap dari muka bumi karena perebutan
hidup. Tetapi manusia masih tingga:l, bertambah berkembang biak. Mereka
pun be rebut hidup, yang kuat pun menindas yang lemah. Tetapi tiap-tiap
bahaya kehancuian telah rnengancam, datanglah seruan ke~ada damai. Ingat-
lah manusia akan nilai hidupnya 'dan tugasnya di da1am alam, yang diajarka,J
()leh nabi-nabi dan rasul itu. , / I

IBukanlah suatu akal yang sehat, yang memu'ngkiri jasa nabi-nabi dan
rasul dalam kemajuan alam irti.

Sebab itulah maka di da:lam Islam, kepercayaan kepada nabi dan rasul,
ada:lah termasuk rukun Iman, tiang kepercayaan.

Setiap orang yang beriman, laki-lakidan perempuan, dengan sendirirtya
insaf dan percaya bahwa alamat kasih Tuhan kepada manusia diutusnya rasul-
rasul itu. Mereka bukan orang lain, tetapi manusia sendiri juga. Manusia yang
dipilih. Memberi peringatan akan !:>ahllya.Menganjurka~ menuju jalan yang
bahagia. Menunjukkan siapa Tuhan itu dan apa sifat-Nya. Mereka datang buat
dijadikan(contoh teladan di dalam menempuh hidup. Setengah daripada rasul-
rasul itu diberi kitab-lQtab b,!at menuntun kita. Menunjukkan batas-batas ,
hukum, larangan dan suruhan. Kaaa~g-ka:dang dibetilah'mereka perbantuan
dengan perkara-perkara yang ajaib, yang di luardaripada'hukum sebab-akibat
yang biasa menu rut perjalanan akal kita.

Jiwa mereka murni, akal mereka sehat dan kata mereka benar. '

Shiddiq, amanah, tabligh, fathanah

Mereka shiddiq, jujur menyatakan apa yang -benar dan apa yang salah,
'karena cintanya kepada peri kemanusiaan dan taatnya akan perirttah Allah.
Mereka memegang amanah, yaitu kepercayaan besar yang dilirnpahkan Tuhan
kepadanya menjadi penuntun manusia. Mereka tabligh, yakni m~nyampaikan '.
apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada yang Id~tahannya. Laksana dokter-
lah mereka; kadang-kadang memberikan obat yang Pa.hit bagi manusill', tet~pi
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akan menyembuhkannya daripada penyakitnya. Disampaikannya tuntunan
llahi , walaupun berlawanan dengan haw a nafsu manusia. Kadang-kadang
timbullah kebencian orang kepada rnereka, lalu rnereka dikejar, dimaki, di
bunuh dan diusir dari kampung halamannya. Namun seruan itu disampaikan
nya juga. Dan mereka mempunyai lagi sifat [athanah, yale. hijaksana. Dapat
mengatur kekuatan kaumnya, dan menyuapkan "makanan jiwanya" menurut
ukuran tertentu. Laksana dokter juga: dengan kepandaiannya dalam hal kimia
sanggup mencampur beberapa zat dan unsur obat rnenurut timbangan yang
tertentu,

Mereka itu manusia; makan dan minum, kawin dan beranak-anak. Se
lamat badan tubuh mereka daripada cacat yang akan memualkan pandangan
mata. Mereka suci daripada kckotoran pcrangai. Mcrnang! Bagaimana akan
sanggup mcmbawa kesucian, kalau jiwa orangnya sendiri kotor? Bahkan jiwa
nya mendapat sokongan terus dari hadiral Ilahi.

Khilaf berkecil-kecil yang tidak mcngenai pokok, tcn tu mereka ada.
Sebab mereka manusia. Terlupa tentu pun ada; karena yang tidak pernah lupa
hanya Tuhan yang mengutusnya saja. Tctapi kesalahan yang akan rnenjatuh
kan martabat, yang akan rnenjadikan jiwanya merana, sehingga tidak kuat lagi
menghadapi tugas yang berat itu, tentulah mustahil. Kalau martabat jiwa itu
telah turun, tentu tidaklah layak dia menerima wahyu lagi. Kalau sekiranya
batang tubuhnya tidak cerdas, tangkas. tentulah timbul kebencian dan keje
muan orang mendengar seruannya. Dan lebih-lebih lagi kalau dia pernah bel
dusta atau berkhianat kepada tugas yang dipikulnya, niscaya lemahlah keper
cayaan orang atas dirinya. Itu bukan nabi pembawa petunjuk, tetapi seorang
pengadu untung yang rnenyesatkan. Terlupa dalam perkara kecil tentu ada.
Tetapi kalau dia sengaja melalaikan kewajibannya atau melupakan tugasnya,
maka tidaklah dia pantas rnenjadi pembawa hukum dan undang-undang.

Ahli-ahli pikir Islam telah mernbicarakan panjang lebar ten tang adakah
kesalahan pada nabi-nabi, Seluruh ulama Islam itu sependapat bahwa dosa
besar mustahil pada nabi-nabi. Tetapi kesalahan kecil yang tidak mengenai
pokok. ada yang mengatakan mungkin terjadi. Di dalam satu peperangan
(Badr), pemah Nabi Muhammad berhenti di satu tempat yang jauh dari air.
Lalu seorang sahabat bertanya: "Berhenti di sini apakah menurut wahyu
Tuhan, ya Rasulullah?". "Beliau menjf-wab: "Tidak! lni adalah pendapatku
saja." Sahabat tadi lalu berkata: "Kalan dernikian, janganlah di sini kita ber
henti. Marilah kita dekati tempat yang dekat sumur!" Beliau menurut.

Menjadi perbincangan besar ten tang Nabi Adam memakan buah Khuld
yang terlarang, padahal dilarang. Dilanggarnya juga.

akan menyembuhkannya daripada penyakitnya. Disampaik~nnya tuntunan
Ilahi , wa:laup\,ln berlawanan dengan;.hawa nafsu ,manusia. Kadang-ka9ang

. timbullah kebencian orang kepada mereka, lalu mereka ct'ikejar, dimaki, di-
.bunuh dan diusi,r dari k;tmpung halamannya. Namun seruan itu disampaikan-
nya juga. Dan mereka mempunyai lagi sifat /athiinah, yaitu bijaksana. Dapat '
mengatur, kekuatan k~urnnya, dan menyuapkan "maka'nan jiwanya" menuiut
ukura:n tertep.tu. Laksana dokter juga: dengan kepandaiannya dalilm hal kim~a
sanggup mencamplir beberapa zat dan uns,ur obat ,menu rut tiIpbangan yang
tertentu.

Mereka itu· manusia; makan dan minum, kawin dan'beranak-anak. Se-
lamat badan tubuh mereka daripad~ eaeat yang,akan memualkim pa~dangan
mata. Mereka 'sud daripada kekotoran perangai. "Memang! Bagaimana akan
sanggup membawa ~esucian, kalau jiw~ orangnyil sendiri kotor? Bahkan jiwa-
nya mendapat sokongaJ'!.terus dari hadirat HaW., . '

Khilaf berkecil-keeil, yang tidilk mengenai pokok, ten tu mereka ada.
Sebab 'mereka manusia. Terlupa tentu pun ada; karena yang tidak 'pernah IlJpa
hanya Tuhan yang mengutusnya saja. Tetapi kesalahan yang akan menjatuh-
kan martabat, yang akan menjadikan jiwanya merana, sebingga tidak.kuat lagi
menghadapi tugas yang berat itu; tentulah mustahil.Kalau maitabat jiwa itu
telah turon, tentu tidaklah layak dia mimerima wahyu lagi. Kalau sekirariya .
batang tubuhnya tidak eel-das, tangkas, tentulah timbul kebencian >dan keje-
muan orang mendengar seruannya. Danlebih-Iebih lagi kalau dia pernah bel-
duSta atau berkltianat kepilda tugas yang dipikulnya, niscaya lemahlah keper-
eayaan orang atas dirinya. Itu bukan nabi pembawa petu'njuk, tetapi seorang
pengadu untung. yang menyesatkan. Terlup3 dalam perkara keeil,tentu ada.
Tetapi kalau dia sengaja ,melalaikan kewajibannya atau melupakan tugasnya;
Qlaka tidaklah dia pantas menjadi pembawa hukumdan undang-undang.

Ahli-ahli pikir Islam telah membiearakan panjang lebar ten tang adakah
kesalahan pada nabi-riabi:' Seluruh ulama Islam itu sependapat bahwa dosa

, besar' mustahil pada nabi-nabi. Tetapi kesalahan keeil yang tidak mengenai
pokok. ada yang mengatakan mu~gkin' terjadi. Di dalam satu peperangan
(Badr), pernah Nabi Muhamma4 berhenti di satu tempat yang'jauh 'dari air.
Lalu I seorangsahabat bertanya; "Berhenti di sini:,apakah menurut wahyu
Tuban, ya Rasululla:h?". "BeHau menj v.:ab: "Tidakl 101adalah pendapa~ku
saja." Sahabat tadi la~u berkata: "Kalan demikian, janganlah di sini kjta ber,-
henti. Marilah kita dekati tempa~ yang dekat sumur!" BeHau menunit. ~

Menjadi perbineangan besar tentang Nabi Adam memakan buah Khuld
yang terlarang padahal dilarimg. Dilanggarnya ju~. " .
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Untuk menunjukkan bahwa dia mernang dipilih Allah buat menjadi
utusan-Nya kepada seluruh manusia itu, maka rasul dan nabi itu diberi rnukji
zat. Arti mukjizat ialah perkara-perkara yang merobek adat kebiasaan. di luar
ukuran hukum sebab-akibat, sehin", lelahJah aka I buat memutuskannya,
padahal dia menjadi kenyataan.

Belah laur sehingga Musa dengan Bani Israel dapat menyeberangi lautan
itu buat meninggalkan negeri Mesir. pindah ke tanah yang dijanjikan buat
mereka. Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang sedang menyala, padahal tl-

3. Nabi-nabi dan Mukjizat

Sebab itu tidaklah heran jika bagaimana kecil pun kelalaian, mereka
rnasih tetap meminta ampun kepada Tuhan dan rnemohon tau bat.

~ ./~./':", ~ \(: ~-::'/' ,d ;'17~-r: ././~ yt'./ _ r::_u ,-,~lj_"~(t ~l~f.~_Y\
(~cK.....u~~_""'d ~\t,"",!_,..J)

"Orangyang beriman seiati ~_ndJIng kesalahannya, laksanasebuah
gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akanmenimpa dirinya."( Dirawikan
oleh Bukhari dati Abdullah bin Mas'ud].

Hal ini haruslah kita pikirkan dengan tenang dan saksama. Hikmat la
rangan pada permulaan adalah amat mendalam buat dipikirkan. Yang terang
ialah bahwa sesudah itu beliau pun keluar dari syurga •Adan; laJu datang ke
dunia, lalu berkembang biaklah anak Adam. dan terjadilah manusia sebagai
sekarang ini. Berusaha dengan akalnya membongkar rahasia bumi.

Adapun dongeng-dongeng berlebih-lebihan ten tang perbuatan nabi-nabi
dan rasul yang di segala zaman dapat dipandang sebagai dosa besar, seumpama
Luth yang dikatakan menzina anak perempuannya berdua, dua maJam ber
turut-turut dan lain-lain; semua adalah dongeng semata. yang ditulis oleh
orang lain, lama sesudah nabi-nabi itu wafat. Ada juga nabi itu yang merasa
tertekan jiwa, karen a suatu sikap yang tidak dapat dipandang salah besar.
Misalnya Nabi Musa membunuh seorang pesuruh Fir'aun, Beliau tidak berse
ngaja hendak membunuh. hanya menasihati saja. Rupanya tangannya yang
keras pukulannya menyebabkan orang itu mati. Beliau menyesal atas perbu
atannya. lni tidaklah heran. Orang berjiwa besar memandang suatu kesalahan
yang terpaksa sebagai kesalahan besar. Menurut sabda Nabi Muhammad:

Hal ini hanislah kita pikirkim dengan tenang dan saksa~a'. Hikmat ia-
rarigan pada permulaan adalah amat mendalam buat dipikirkan. Yang terang
ialah' bahwa sesudah itu beJiau pun keluar dari syurga 'Adan; lalu datang ke
dupia, ialu' berkembang' biaklah anak Adam, dan terjadilah manusia sebagai
sekarang ini. Berusaha dengan akalnya membongkar rahasia bumi.

" Adapun donge'ng-dongeng berlebih'lebihan ten tang perbuatan nal>i:nabi
dan rasul yang di segala zaman dapat dipandang sebagai dosa besar" seumpama
Luth: yang dikatakan menzina ana~ perempuannya berdua, dua malam ber- '
turut-turut dan la~-'lain;' ~emua adalah dongeng semata, yang ditulis' oleh
orang lain, lama sesudah nabi-nabi itu wafat Ada juga nabi itu yang'm:erasa,
tertekan jiwa, karena. suatu sika,p yang tidak dapat dipandang' salah besar. ,
Misalpya,Nabi Musa inembunuh seotang pe~uruh Fir'aun., Beliau tidak beFse- "
~gaja hendak membunuh, hanya menasihap saja. Rupanya tanga~ya yang
keras pukulannya nienyebabkan orang it,u mafi. Beliau menyesalatas perbu-

, atannya. Ini tidaklah heran. Orang'berjiwa',b~sar memandang suatu kesalahan
yang terpaksa sebagai kesalahan' bes~. Menu~t sabda Nabi ,Muharnm,ad~ "

, ~'''''V/~<'(tJ.k-:~~4/.t7-\7.?/.4~//~ y.t
" :~/~~U\4J,~,lj~,~ •• ~~)'-'"J:'~.Y\

(~~~-¥~pd ~~,~(1),':,,:,'", ,,' , ,
',... \ ,. 't' " . ~ ',~!i .•c.' ': .•: j .'

, ,"O;ring~ailg beriman sejd'ti;~"fe",",'u1.an:g~l(sqlah~nnya, laksana sebuah
gunung di atasnya. Dia takut gunung ita, akarj menimpa dirinya. " (Dirawikan
oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud). ", '

Sebab itu tidaklah heran jika ~b~gaimana keeil pun kelalaian, mereka
, I

~sih tetap meminta ampun kepada'Tuhan dan!~p'Qn taubat. '"
, • '. .;.: j ," , .

. '. 3. Nabi-nabi dan Mukjizat ' ; ~ . ": r:; .~,;,'. "
,'\l f •

Untuk menunjukkan bahwa dia Q1emang dipilih Allah buat rrienjadi
ut4san-Nya kepada seluruh mahusi~ itu, m~ ~tS~!~ari~~bi,.iiu~dib!lri mukji-
zat. Aft!. mukjizat ialah perkara-perkara ytmg me('ol>exMl(t ke.bi~sian, di liJ,ar

• ~ '.i;. .'

ukuran hukum sebab-akibat, sehinip lelahlah aka~ buat mernutuskannya;
'padahal dia menjadi 'kenyataan. __ " ' .. ;:,.1, " '

Belah latrt sehingga Musa den'ga,nBanlIsrat;I'dap~t, i:nenyeberaitgi lautan '
itu built m~niriggalkan riegeri Me~, e~n~~, k.e .tlloiili. yang dijanjikan'b~~t ',,:
mereka. Ihrahiin dirnasW,ckan ke daIim #i yanpedang menyala, padahal. ft- '.
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dak terbakar, Yunus ditelan oleh ikan besar, dan tidak mati dalam perutnys,
'lsa Almasih dapat menyembuhkan orang buta, orang sakit kusta danme
ngembalikan hidup orang yang baru mati; semuanya itu adalah mukjizat. Arti
nya lemah akal buat memikirkan sebab-akibatnya, tetapi dia rnenjadi suatu
kenyataan.

Mempercayai nabi dan rasul dengan mukjizatnya itu adalah termasuk
pokok kepercayaan di dalam Islam.

Sesungguhnya bukanlah di zaman kini saja terjadi percaturan pikiran
yang hebat di antara sarjana Islam dalam perkara mukjizat ini. Di zaman
dahulu telah amat lanjut soal ini menjadi pembicaraan. Dua orang filosof
besar yang ternama dalam Islam telah menyatakan pikirannya dalam soal ini
dengan sangat mendalam, Sehingga menjadi dua aliran pikiran. Yaitu aliran
pikiran Ibnu Rusyd dengan aliran pikiran Al-Ghazali.

Menurut Ibnu Rusyd, menurut jalan pikiran filsafat, segala sesuatu di
dalam alam ini adalah menurut aturan hulcum "sebab-akibat", atau disebut
juga 'illat dan ma'lul. Api membakar, air membasahi, yang tajam melukai.
Akibat adalah sebagai basil daripada sebab, Di dalam agama hukum sebab
akibat diberi nama "SunnatuUah". Dan SunnatuUah itu tidaklah berubah
ubah. Segala sesuatu yang terlihat, terdengar, terpikir di dalam alam ini adalah
basil daripada SunnatuUah. Kalau hukum sebab-akibat yang menyebabkan
segala sesuatu benda kita beri nama: batu, kitab, api, langit, bumi dan lain
lain, tidaklah mungkin kalau kita meninggalkan kitab di rurnah, tiba-tiba se
peninggal kita pergi, kitab itu bertukar menjadi anjing.

Tetapi Al-Ghazali menolak teori sebab-akibat itu. 8eliau hanya menga
kui adanya adat. Adat api membakar, adat air membasahi, yang tajam melu
kai. Kita saja yang rnemberinya nama sebab-akibat, karena telah biasa kita
melihat demikian keadaannya. Kebiasaan melihat keadaan yang demikian,
bukanlah berarti bahwa pertemuan api dengan bakar, air dengan membasahi,
dan tajam dengan luka adalah suatu kemestian. Sebab api adalah kepunyaan
yang langsung daripada Tuhan Allah dan nyalanya atau membakarnya pun
langsung kepunyaan Tuhan juga. Biasanya dipertemukannya di antara api
dengan bakar, tetapi tidaklah mustahil kalau diperpisahkannya. Sebab api itu
sendiri adalah barang yang tidale mempuoyai pekerjaan sendiri. Dalil-dahl
yang dikemukakan oleh kaum fdsafat, hanyalah karena peruJangan melihat
saja. Malea perulangan melihat itu belurnlah tentu dapat memastikan bahwa
api yang mernbakar, setinggi-tingginya hanyalah membakar terjadipad4 apt

Maka dibawa kepada api nyaJa yang tidak rnembakar Ibrahim. Menurut
hukum sebab-akibat hal ini tidak mungkin kejadian. Demikian jalan pikiran

'dak terbakar, Yunus ditelan ole~ ikan besar" dan ti.dak mati dalam perutnylh
'Isa Almasih dapat menyembuhkan orang buta, 'orang sakit kusta dan me-
rigembalikan hidup orangl yang baru mat;; semuanya itu adalah mukjizat. Arti-
nya lemah akal buat mernikirkan sebab-akibatnya, tetapi dia menjadi suatu
kenyataan.. ' , •

Mempercayai nabi dan rasul <:\enganmukjizatnya itu adalah termasuk
pokok kepercayaan' di dalam Islam.' , ,

Sesungguhnya bukanlah di zaman' kini saja terjadi percaturan pikiran
yang hebat di antara sarjana Islam dalam perkara mukjizat ini.' Di zaman
dahulu telah, amat lanjut 50al ini menjadi pembicaraan. Dua orang filO$of
besar yang ternama dalam Islam telahmenyatakan pikirannya dalam soal ini
dengan sangat mendalam. Sehingga menjadi'dU4 aUran pikiran. Yaitu aliran
pikiran Ibnu Rusyd dengan aliran pikiran Al-Ghazali. .

Mepurut Ibnu Rusyd, menurut jalan pikiran filsafat, segala sesuatu di
dalam alani'ini adalah menurut aturan hukum "sebab-akibat"; atau disebut\
juga 'illat dan ma'lui. Api membakar, air mernbasahi, yang tajam melukai.
Akibat adalah sebagai basil daripada sebab. Di dalam' agama hukum sebab-
akibat diberi nama "Sunnatullah". Dan Su~atullah itu tidaklah' bef\1bah-
ubah. Segala sesuatu yang terlihat, terdengar, terpikir di dalam alam ini adalah
hasil daripada S\JnnatuUah. Kaiau hukum sebab-akibat yang menyebabkan
segala sesuatu benda kita beri ,nama: batu, kitab, api, langit, bumi"dan lain-

, lain, 'tidakla\J. muDgkin .kalau kita meninggalkan kitab di rUmah, tiba-tiba se-
peninggal kita pergi, kitab itu bertu.kar menjadi anjing. .

Tetapi Al-Ghazali menolak teori sebab-akibat itu. Beliau hanya m.enga-
kw adanya adtzt. Adat,ap'i memba.kar, adat air membasahi, yang tajam melu-
kai. Kita saja yang me~berinya nama sebab-akibat, karena telah biasa kita
melihat dernikian kt:adaannya. Kebiasaan melihat, keadaan yang demikian,

, bukanlah berarti bahwa ,pCjrtemuan ,api dengan ba.kar, air dengan membasahi,
dan ta,iim dengan luka adajal\. s,uatu kemestian. Sebllb api adalah kepunyaari
yang l~sung daripada Tuhan Allah dan nyalanya: itau memb~nya pun
langsung kepuDyaan Tuhan juga. Biasanya dipertemukannya di antara api
dengan bakar, tetapi tidaklah mustahil.kalau diperpisahkannya. Sebab api itu
sendiii adalah barang yang tidak mempuayai pek~rjaail sendiri. ~-dalil
yang dikemu.ka.kan oleh kaum, fdsafat,. hanyalah karena peruJangan melihat

I "
saja. Mak~, perulangan melihat itu belumlah tentudapat me~tikan bahwa '
api yang membaktr, setinggi-tingginya hanyalah membakar terjQdi pada api. .
; Maka' dibawa, kep!lda api fiyala yiuig tidak membakaJ ·lbrahim. Menurut

, hUkum sebab-akibat hal ini 'tidak muDgkin kejadian. Demikian jal,an pikiran
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Ketentuan Allah itu adalah ketetapan. buk.rn pcr u l.muat:
Kalau yang tuan rnaksud itu ialah dari ad;lt yang tcrjadi, maka rt u pun

tidak diterima aka). Sebab adat hanya tcrdapat pada yallg hcr nvawa. Adapun
pada yang tidak bernyawa bukan adat namanya, terapi thabiat , (natuurwet ).
Kalau dikatakan itu adalah adat kita sendir i, yang menimbulkan hukurn ki ta
atas suatu kejadian, maka yang kita narnai adat ini, tidak lain adalah hasil
daripada timbangan akal kita sendiri. Dengan scbab itulah maka akal itu di
namai aka).

Pendeknya aliran Ibnu Rusyd (Averrusisrne ). menolak segala sesuatu
yang berlawanan dengan hukum sebab-akibat. Dan aliran Al-Chazali rnembagi
dua segala kemungkinan. Yaitu hukum akal dan hukurn adat. Tidak mustahil
pada akal api tidak rnenghangusi. hanya mustahil pada adat saja. Scbab khayal
kita sendiri dapat juga menggambarkan bahwa api itu bisa tidak rncnghangusi.

Bagi Al-Ghazali pendapat ini adalah karena untuk menerirna kenyataan
adanya mukjizat. Tetapi kalau dibawa kepada mukjizal itu rnaka Ibnu Rusyd
diam. Tidak amu membicarakannya. Tetapi filosof seorang lagi. lbnu Sina
mengakui percaya saja, dan tidak mau mengupasnya. Ibnu Sina berjalan di
tengah-tengah di antara kedua faham itu. Bagi beliau, segala sesuatu berjalan
menurut hukum sebab-akibat. Adapun terhadap nabi-nabi ada kccualinya.

"Sekali-kali tidaklah akan engkau perdapat bagi Sunnatullah i(1I pertu
karan." (S. 33:62. lihat juga S. 35:45 dan S. 47:23)

Ibnu Rusyd. Kecuali kalau api tidak api lagi, atau Ibrahim her tukar menjad i
batu, atau zat lain yang tidak dimakan api. Tctapi AI·(;h:tLJIi mcrnbuntah:
sifat membakar pada api bukanlah mcsn. tetapi mungkm. Sebab uu m ak a
rnukjizar dinamainya "khariqul lil adati". mcrobek yang t cr adat

Maka tcntang adal atau teradat ini dibant.ih kembali olch lhuu Rusyd
Apa yang tuan rnaksudkan dengan adat?
Apakah yang dirnaksudkan itu adat dari Yang Merupcrbuat (Allah)",
Atau adat dari yang diperbuat? Yaitu scgenap yang ada ini'
Atau adat kita sendiri seketika menctapk an hukurn alas suat u ke ia.lian'
Kalau yang dikatakan itu ialah adat AILlh. 111I pUll lcbih must ahil pula,

Sebab arti adat ialah usaha dari orang yang hcrbuat , yang dikerjakan dengan
berulang-ulang. Allah mustahil mempunyai adat scpcr ti dcmikian. kar cna Dia
telah berfirman sendiri :

(,,. ~. 1y,,>\j,,\\"~y_v,) .~~/~\~¥J; ...

IbrlU Rusyd. Kecuali kalau;lpi tidak api lagi, atau Ibrahim bertukar menjadi
bat,u, atau zat lain yang tiQak dimakan api. Tetapi. AJ·Ghazali membantah;
sifat membakar pacta api bukanlah mesti, tetapi mungkiR. Sebab itu maka
mukjiz~ dinamainya "khariqtlllil adaii", merobek yang teradat.°

Maka tentang adat atau teradat ini dibantah kembali oleh Ibnu Rusyd.
o Apa yang tuan maksudkan dengari adat?' ,

Apakah yang dimaksudkan itu anat dad Yang Memperbuat (Allah)?
Atau adat dari yang diperbuat? Yaitu segenap yang ada ini?
Atau adat kita sendiri seketika menetapkan hukum atas suatu kejadilin?
Kalau yang dikatakan itu ialah adat Allah, itu pun lebih mustahil pula:

Sebab arti adat i4lah usilha dari orang yang berbuat, yang dikerjakan dengan
berulang,ula~g. Allah muStahil mempunyai adat seperti. demikian, karena Dia
telah berfirman s-endiri : <

-''Sek"ali-kalitidaklah akfIn engkau perdapat bagi Sunnatullah itu pertu-
karan." (S. 33:62,-lihat jugaS. 35:45 dan S. 47:23)

Ketentuan Allah itu adalah ketetapan, bukan perulangan.
, ~lau yang tuan maksud itu ialah dari adat yang tl:rjadi, maka itu pun

tidak diterima akal. Seba,b adat hanya terdapat pada yang bernyawa. Adapun
pad a-yang tidak. bernyawa bukan adat namanya, tetapithabi'at, (natuuFwet).
Kalau dikatakan itu adalah adat kita sendiri, yang menimbulkan huku.m kita
atas suatu kejadian, maka yang kita namai adat inf, tidak lain -adalah hasil
daripada timbangan akal kita sendiri. Dengan sebab itulah maka akal itti di.
namai akal. -

Pendeknya aliran Ibnil Rusyd (Averrusisme), menolak segala ,sesuatu
yang berlawanan dengan hukum:sebab·akibat. Dan aliran Al·Ghazali membagi
dua segala kemungkinan. Yaitu hukum akal dan hukum adat. Tidak mustahil
pada-akal api tidak-riIenghangusi, hanya mustahil pada adat saja. Sebab khayal
kita sendiri qapat juga menggambarkan b;lhwa api itu bisa tidak menghaiJ.gusi.

Bagi Al·Ghazaij pendapat ini a4alah karena untuk menerima kenyataan
adanya mukjizat. Tetapi kalau dibawa kepada mukjizat itu maka Ibnu Rusyd
diam. Tidak amu membicarakannya. Tetapi filosof seorang lagi. Ibnu Sina
mengakui percaya saja, dan tidak mau mengupasnya. Ibnu Sina berjalan di
tengah.tengah di antara kedua faharh itu. Bagi beIiau, segala sesuatu berjalan

, me~urut hukuin sebab·akibat: 1dapun terhadap na,bi·nabi ada -kecualinya~
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Sebab nabi-nabi mcrnpunyai kcistimewaan. Kejadian pad a nabi-nabi itu harus
kita tcrima dalarn keadaannya yang dcmikian. Dan kata bcliau pula, bahwasa
nya mukjizat yang paling tinggi ialah Al-Qur'an. Bukan mukjizat yang harus
k ita terima scbagai suatu perkabaran, scumpama tongkat Nabi Musa bertukar
menjadi ular. Tetapi Ouran dapat kita saksikan sctiap hari di hadapan mata
k ita, yang dapat diarnhil i'tihar oleh manusia sclarna manusia ada, dan tetap
ada sarnpai han kiamat.

Filosof-Iilosof lain di luar Iingkungan Islam telah turut juga mernpertim
bangxan hal-hal ini. Malcbranch pencipta filsafat occasionalisme, pengikut
faharn Descartes sependapat dengan Al-Ghazali, bahwasanya scgalanya itu ter
jadi adalah dengan langsung dari Allah. Adapun yang kelihatan pada lahir
sebagai scbab-akibat, tidak lain dar ipada perscsuaian (occasion) daripada ira
dat !lahi.

Setclah 600 tahun scsudah kedua filosof besar (Al-Ghazali - Ibnu
Rusyd) meninggal dunia. yaitu di abad kedelapan belas, timbuIJah di Inggris
David Hurne yang kernbali mcnyelidiki soal ini pula. Dia mengeluarkan teori
baru yang bolch dikatakan rnenyebabkan timbulnya revolusi dalam hukum
sebab-akibat ini. Sehingga Emmanuel Kant pernah berkata, "Hume rnern
bangunkan saya daripada tidur nyenyak dalam kepercayaan lama."

Beliau mengupas, dari mana asal usulnya maka tirnbul pikiran tentang
sebab-akibat. Yang mcnimbulkan pikiran tentang sebab-akibat - menurut
bcliau - ialah pengalaman dan pcrcobaan kita, dengan rnernakai alat panca
indra kita. Kita melihat misalnya bola bilyard yang pertama bila bertumbuk
dengan bola yang kedua, tirnbullah gerak padanya dan mendorongnya ke
pada suatu tujuan tertcntu. Tctapi kita harus insaf bahwasanya dari bennula
kita tidaklah rncngetahui bahwa gerak scntuhan itu akan menimbulkan tujuan
tertentu. Olch scbab itu rnaka apa yang kita narnai scbab ('illat), dan apa yang
kita namai akibat (ma'Iul), tidaklah ada hubungannya yang pasti pada dasar
asli, a priori (fithrah) pikiran kita. Yang kita ketahui hanyalah perturutan
kejadian pertama dengan kejadian kedua, menu rut garis ketentuan. Yang kita
Iihat hanyalah panas berdamping dengan api, tetapi kita tidak mengetahui
apakah hubungannya. Adakah hubungan ini datang dari luar dirinya, atau
tirnbul daripada renungan batin kita. Keduanya itu tidak! Bahkan arti dari
pada sebab-akibat tidaklah ada menunjukkan apa-apa, Dia cuma sernata-mata
kata-kata filsafat yang kit a perbuat sendiri. Sesudah kita perbuat lalu kita ber
jalan ill belakang ketentuan yang telah kita perbuat itu. Setinggi-tinggi ke
mungkinan yang dapat kita katakan ialah bahwa hukum sebab-akibat itu
tirnbul daripada adat kebiasaan yang selalu tampak sesudah kita pandang,

Sebab nabi-nabi mempunyai keistimewaan. Kejadian pada nabi-nabi itu hams
kita teri1Ua da!am keadaahnya yang demikian. Dan kata beliau pula, bahwa~-
nya mukjizat y,ang paling tinggi ialah AI-Qur'an. Bukan mukjizat yang ha:rus
kita terima sebagai suatl,l perkabaran, seumpama tongkat Nabi Musa bertukar
menjadi ular. Tetapi 'Q~r'an dapat kita saksikan s~tiap haridi hadapan mata
kita, yaQg dapat diambil i'tibar oleh manusia sel,ama manusia ada, dan tetap
ada sampai'hari kiamat.

Filosof-f1losof lain di -luar lingkung~n Islam telah tur~t juga mempettim-
bangkan' hal-hal ini. Malebranch pencipta filsafat occasionalisme, perigikut'
faham Descartes sepenqapat dengan Al-Glrazali. bahw.asanya segalanya itu ter-
jadi ,adalah dengan· lllngsung dari A1lah, Adapun yang 'kelihlitan pada lahir
sebagai sebab-akiba,t, tidak lain daripada persesuaian '(occasion) daripada ira-
dat Ilahi.

Setelah 600 tahun sesudah kedua f1losof ,besar (Al-Ghazali -, Ibnu
Rusyd) me~nggal dunia, yaitu di abad ~edelap~n belas,. timbull~ di I~gris
David Hume yang kllmbali menyelidiki soal ini pula. Dia mengeluarkan teori
bam yang boleh dikatakan menyebabkan tjmbulnya revolusi dalam hukum
sebab-akibat ini. Sehjngga Emmanuel Ka.nt pernah berkata, "Hume me1Jl-
bangunkan saya daripada tidur nyenyak dalam kepeI;cayaan lama."

Beliau mengupas, dari mana asal usulnya maka timbul pikitan. tentaqg
sebab-akibat. Yang menimbulkan pikiran tentang sebab-akibat - menurut
beliau - ialah pengalaman dan percobaan kita. dengan memakai alat panca-
indra kita. IGta melihat misalnya bola biiyard yang pertam~ bila bertumbuk

, v .
~engan bola yang kedua, timbullah gerak padanya dan mendorongnya, ke-
pada suatu tujuan tertentu. Tetapi kita hams insaf bahwasanya dari benn.ula
kita tidaklah nrengetahtii bahwa gerak sentuhan itu akan menimbulkan tujuan
tertentu. Oleh sebab itu maka apa yang kifa namai seba~ ('iliat), dan apa yang
kita namai akibat (ma'lul), tidaklah adal hubungan~ya yang pasti pad~ dasar

Iasli, a priori (fithrah) pikiran kita. Yang kita ket~hu.i hanyalah perturutan
kejadian pertama dengan kejadiari kedua, menurut garis ketentuan. Yang kita
lihat hanyalah panas berdamping dengan api, tetapi kita tidak mengetahui
apakah htibungannya. Adakah hubungan ini datang dari luar dirinya, atau '

, ti!Dbul claripada renungan batin' kita. Keduanya itu tidak!' Bahkan arti dari-
pada sebab-ak'ibat ti!iaklah ada menunjukkan apa-apa. Dia cuma semata·mata
lcata-kata filsafat yang kita perbuat sendiri. Sesudah kita perbuat ~alu k'ita ber-
jalan di belakang ketentuan yang telah'.kitli perbuat itu. Setinggi:tinggi ke-

. , \

mlingkinan yang dapat kita katakan ialah bahwa, hukum sebab-akibat itu
timbul daripada adat kebiasaan yang' selalu' tainpak, sesud{lh kita pandang,

I' ' ,
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karena adanya hubungan suatu kejadlan dengan kejadian lain.
Emmanuel Kant memandang soal ini pula dari segi lain. Yaitu dari segi

pengupasan aka} itu sendiri dan hukum-hukurnnya. Sebab hukum-hukum
adaJah duar berpikir. Kita berkata: "Kepanasan memperkembang tubuh." Ini
adalah hukum ibnu pengetahuan, Sebab sudah begitu dia dahulu, begitu kini
dan begitu nanti.

Maka kata Kant: "Dengan alasan apa kita menetapkan bahwa hukum
ini sudah pasti dan umum kebenarannya pada segala hal? Apakah lantaran
pengalaman dan percobaan kita? - Bukan! Karena bukanlah tidak mungkin,
bahwa kejadian-kejadian yang tidak kita saksikan berlainan dengan apa yang
kita saksikan. Maka semata-mata percobaan dan pengalaman tidaklah cukup
untuk membangun pengetahuan kita.

Agar supaya hukum-hukum itu menjadi pasti dan menjadi keilrnuan,
hendakJah disandarkan kepada dasar asli yang pokoknya terdapat dalarn akal,
sebagaimana yang didapat dalarn kesaksian dan percobaan. Pancaindra mem
bawa suatu kejadian untuk ditirnbang dan ditetapkan hukurnnya, dan aka}

memperhubungkan satu sarna lain.
Di daJam aka! ada unsur-unsur penerirna apa yang didatangkan oleh

pancaindra dari luar. Unsur yang dirnungkiri atau diabaikan oleh yang mem
pertahankan semata sebab-akibat ini ialah: TUilngdanwaktu.

Ruang ialah gambaran dari yang terpandang lahir. Waktu ialah gambar
an dari yang tersedia di dalarn batin. Pancaindra membawa suatu perkara da
lam lingkungan ruang dan waktunya. Oleh sebab itu maka tidaklah dapat kita
mengenal sesuatu dalarn sernata zatnya (exact). melainkan sebagai yang jelas
o1eh kita di dalarn ruang dan waktu itu. ICe sanalah dikembalikan hukum
"sebab-akibat" keibnuan.

Serdasarkan kepada pendapat Kant ini, bukanlah perkara yang dapat di
tolak saja. kalau selciranya di ruang yang lain dari ruang yang kita a1arni dan
kita cobakan, atau di waktu yang lain, ada sesuatu yang tidak berkembang
karena panas.

Oleh karen a yang deflliPan tidaklah dapat kita meruntuhkan demikian
saja, dengan hanya berdasar kepada hukum fllsafat "sebab-akibat".

Al-Ghazali menegakkan alasan mukjizat dari segi agama, Ibnu Rusyd
menegakkan hukum sebab-akibat dalam alam, tetapi tidak mau menyentuh
nyentuh urusan kepercayaan. Sebab kepercayaan itu harus diterima sebagai
perkara yang suci. Ibnu Sina menjelaskan lagi, bahwa hukum scbab-akibat
berlaku pada rnanusia biasa, tetapi nabi-nabi adalah suatu keistimewaan.
Karena kejadian itu bukanlah atas kehendaknya sendiri, melainkan kehendak

karena adanya hubungan suatu kejadian dengan keja~ian lain.
Enunanuel Kant memandang soalini pula dari segi lain. ¥aitu dari segi

pengupasan akal itu sendiri dan hukum.hukuirtnya. Sebab' hukum.hukum
adalah dasar berpiki~. Kita berkata: "Kepanasan memperke~bang tubuh~" Ini ,
adalah hukum ilmu pengetahuan. Sebab sudah Qegitu~ia d~ulu, begitu kini
aan begi~u nanti. . .

Maka kata Kant: "Dengan aIa.san apa kita men~t,apkan bahwa hukum
ini. sudah pasti dan umum kebenarannya pada ~gala' hal? .Apakah limtanm
penga~n dan percobaan kita?,:,,-. Bukan! Kare~a bukarilah' tidak mung}tin,
'bahwa kejadian·kejadian ya~g tidak'ldta ~.usikin berlaman den~n apa yang
kita saksiklili. Maka serna:fa·mata percobailn d~n pengalamari tidilklah~cukup
untuk membangun pengetahuan kita. ' ,;' .

.Agar supaya htikum·hUkum itu menjadi pasti dan menjadi keilmuan,
h~ndaklah 'disan4arkan kepada dasar asH yang pokoknya terdapat'~lam akal,
sebagairnana yang dirlapatdalam kesaksian dan.peJcobaan. Pancaindra meni.
bawa suatu k~jadian untuk 'ditimbang 4an .ditetapkan hukumnya;' dan.aka!
memperhubungkan satusama lain.

Di dalam akal ada unsur·unsur peneririla apa yang didatangkan oleh
,pancaindr~ ~ari luar. Unsur yanS dimungkiri atau cUabaikan oleh yan.g memo
pertahankan semata sebab·akibat ini ialah: ruang dan waktu. .

Ruang ialah gambaran dari' yang terpandang" lahir. Waktl\ ialah gambar.
an dariyang ter~dia di dalam batin., Pancaindra membawa suatu perkara da.
lam \lingkungan nang 'dllDwaktunya. Oleh sebab itu maka tldaklah dapat kita
mengenal sesuatu dalam semata zatnya (exact), melainkan sebagai yangjelas .
oleh kita di ,dalam ruang dan waktu itu. Ke sanalah dikemballkan hukuni
."sebab·akibat" keilmuan.' .' : ..,. ,

Berdasarkan kepada pendapat Kant ini, bukanlah perkara yang dapat di·
,tolak saja, kalau sekiranya di Il,lang yang lain dari ruang yang kita alarni dan
kita cob~n, aulu di w~ktuyang lain, ada sesuat,u yang tidak berkeJl)b~ng
karena panas. . " .

Oleh karena yang. dem$an tidaJdah dapat.kita inerunt~hkan demikiari '
saja, dengan hanya beidasar.kepada 'hukum f1lsilfat "sebab.akibat". .

.' .Al-Ghazali menegakkan a4san mukjizat dari segi agama, Ibnu Rusyd
menegakkan hukum sebab-akibat dalam alam, tetapi tidak mau menyentUh.
nyentuh uru~ kepercay~. Sebab kepercayaan itu harus diteri~a sebagai
perkara yang suci. Thnu Sina J'nenjelaskan lagi, bahwa ,hukum sebab.akibat
berlaku pada rnanusia.biasa, tetajrl nabi·nabi adalah suatu keistimewaan.
Karena keja4ian itubukanlah atas kehertdaknya sendiri, melainkan kehertdak

.!
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Allah. 'Isa dapat menyembuhkan orang sakit kusta, atau tongkat Musa men
jadi ular, bukanlah karena kepandaian 'Isa dan Musa, tetapi dengan izin Allah.
Ini harus kita terima. David Hume menyatakan bahwasanya hukum "sebab
akibat" hanyalah "isulah" filsafat yang kita bikin sendiri, karena pengalaman.
Jadi belum dapat dipastikan bahwa itu asli. Emmanuel Kant mengingatkan
lag; ten tang ruang dan waktu,

Setelah menilik ini, maka dunia filsafat yang sudah sarnpai di puncak
nya tidaklah berani rnenolak saja adanya mukjizat. Dan dalam agarna hal ini
kita pandang sebagai sebahagian daripada Iman. Mukjizat adalah ketentuan
Tuhan buat- nabi-nabi, untuk meyakinkan manusia di dalam waktu dan ruang
nya, bahwa rasul dan nabi itu, benarlah utusan dari Zat Yang Maha Kuasa,
yang mentadbirkan segala kejadian menurut kehendak-Nya.

Tetapi harus kita ingatkan bahwasanya menilik soal ini dari segi AI
Ghazali saja, tidak diimbangi dengan Ibnu Rusyd dan Ibnu Sina dan filosof
lain, dapatlah menyebabkan pasif kita berpikir. Segala sesuatu "tidak musta
hil" pada adat. Segala sesuatu dipulangkan kepada Tuhan. Haruslah kita liliat
perjalanan sejarah. Filsafat Ibnu Rusyd yang berat kepada sebab-akibat,
menjalar ke benua Barat, menirnbulkan kemajuan ilmu pengetahuan, penyeli
dikan dan hasil pendapat-pendapat baru. Maka timbullah telepon, kapal
selam, kapal udara, radio dan televisi. Kemustahilan dapat dipecahkan dengan
penyelidikan. Sedang ajaran Imam Al-Ghazali rnengurangi ikhtiar pada manu
sia, maka timbullah dongeng-dongeng. Mukjizat pada nabi-nabi kemudiannya
diinngi dengan kepercayaan atas "kramat"-nya wali-wali. Yang bisa berjalan
di atas air. Naik haji ke Makkah berlayar dengan tikar sembahyang saja, per
madani terbang dan lain-lain sebagainya.

Bukankah semuanya tidak mustahil pada akal?
Maka limbulJah kebekuan pikiran, yang wajib dibongkar dengan merna

jukan ilmu pengetahuan. 8ertambah jauh kita dari pokok berpikir menurut
dasar ajaran asli Nabi Muhammad, bertambah tenggelarnlah kita ke dalarn
dongeng-dongeng. Orang mengemukakan pengetahuan baru dengan bukti
bukti yang nyata, sedang kita hanya mengobrol membicarakan keganjilan
"kramat" wali-wall, yang tidak ada kesaksiannya da1am sejarah, da1am tangal
dan tahun bila, dalam catatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hanya
karena pengaruh filsafat Ghazali tentang hukwn akal dan hukwn adat itu
saja!

4. Wlli dan Keramat

Dengan secara fI.lsafat yang mendalam Imam AI~hazali menegakkan

, " I

Allah. ,'Isa dapat menyembuhkan orang s~t kusta, atau tongkat Musa men-
jadi ular, bukanlah brena kepandaian 'Isa, dan Mu~, tetapi dengan izin Allah.'
lni hams kita teiima. David Hume menya1akan bahwasanya hukum "sebab-
akibat" hanyalah "istilah" fl1safat yang kita bikin sendiri~ 'karena pengalaman.
Jadi belum dapat dipastikan bahwa, ituasll. Emn\anuel Kant plengingatkan
~gi tentang ruang dan waktu. " " "

Setelah menilik ini, maka dunia fl1safat 'yang sudah sampai di puncak-
nya tidaklah berani menolak saja' adanya mUk]izat: Dan dalam agama hal ini
kita pandang sebagai sebahagian daripada Iman. Mukjizat adalah ketentuan
Tuhan buat<nabi-nabi, untuk meyakinkim 'man~sia di dalam waktu dan rnang~
nya, ~ahwa rasul dan"nabi itu, b~narlah Utusan darf;Zat Yang Maha Kuasa,
yang mentadbirkan segala kejadian 1llenur~t kehendak-Nya. ,

Tetapi harus kita ingatkan bah,wasimya me'niliksoal' im dari ~gi AI- ,
'Ghazali, saja, tidak, diimbangi deng.m Ibnu Rusyd dan Ibnu' Sina, d,an fl1osof
lain, d~pat1ah menyebabkan pasif kita,.l>erpikir . Segala' sesiJatu "tidak musta-
hU" pa~ adat. Segala sesuatu dipulai(gkah kepada ruhan. Hanislahkita lihat
perjalanan sejarah: F.ilsafat' Ibnu~ji$yd yang ber~t kepada sebab.akibat,

" menjalar ke benua Barat, mentmbu~an kemajuan ilmu pengetahuan, penyell-
dikan dan hasil ~ri'dapat-pendapat barn. Maka tirnbullah telepon, kapal
selam, kapal udara, radio. dan televisi. Kemustahilan dapat dipecahkan dengan
penyelldi,kan SCdang ajaran Imam AI-Ghazall mengurangi ikhtiar pada manu-

, sia, maka tirnbulW1 dongeng-dongeng. Mukjizat pada nabi-nabi kemudiannya
~diirin'gidengan k!lpercay~ atas "krarnat"-nya wall-wall. Yang bisa berjalan
di atas 'air. Naik haji ke Makkah berlayar dengan tikar serilbahyang saja, ,per-
mad ani terbang daillain-lain sebagainya.

, B'ukankah semuanya tidaIe ,mustahil pada akal?
" Maka timbullah kebekuan pikiran, yang wajib ,dibongkar dengan merna-

jukan ilmu pengetahuan. Bertambah jauh kita dari pokok berpikir menurut
dasar ajaran asH Nabi' Muhammad, bertambah tenggelamlah kita ke' dalam
'dongeng-dongeng. Orang mengemukakan pengetahuan baru derigan bukti-
bukti ,yaI!g nyata, sedang kita hanya mengobrol membicarakan keganjilan
"kramat" wall-wall, yang tidak ada kesaksiannya dalam sejarah, dalam tanggal
dan tahun, bila, 4a!am, catatan yang dapat dipertanggUngjawabkan. Hanya
~ena pengaruh 'fIlsafat Ghazali tentang hlikum akal da~ hukum adat itu
saja!' '

,4. ~WaHdan Keramat

, , Denga,n seca~a fJ1Safat yang mendalam !main AI-Ghazali menegakkaq
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pendirian ten tang "mustahil pada adat, tetapi tidak mustahil pada akal", Dan
kata beliau pula: "Sesuatu yang terupa pada zihin (khayaJ jiwa), meskipun
tidak pada kharij (di luar atau di dalam kenyataan) adalah mungkin adanya".
Oleh sebab itu, meskipun sebuah gunung biasanya pada adat adalah dari batu
belaka, mungkin juga ada sebuah gunung yang terdiri daripada mas belaka.
Sebab dia dapat dikhayalkan oleh zihin (otak).

Maka Nabi 'Isa berjalan di atas air. ~abi Musa membelah laut dengan
tongkat, Nabi Ibrahim tak hangus oleh apt. Nabi Muhammad naik ke langit,
semuanya itu jaiz (boleh terjadi) menu rut akal, sebab dapat dikhayalkan oleh
zihin.

Hal ini lebih dalam daripada hukum "sebab-akibat",
Pendirian ini beliau tegakkan urnuk rnempertahankan adanya mukjizat.

Apatah lag) mukjizat itu diterangkan dengan jelas dalarn Al-Qur'an, dan se
muanya disaksikan oleh umat nabi-nabi yang didatangi dengan risalah itu.
Nabi Ibrahim dibakar adalah di hadapan orang banyak! Vnta yang keluar dari
dalam batu sebagai rnukjizat Nabi Saleh, disaksikan oleh beribu-ribu kaum
Tsarnud.

Tetapi kemudian fasal mukjizat ini tclah ditumpangi oleh penganut
Tasauf, untuk membenarkan "kramar't-nya wah-wah. Lalu dimasukkan pula
ke dalam "Ilrnu Kalarn" sebagai tambahan daripada soal mukjizat itu, sehing
ga harus diterima pula sebagai dasar kepercayaan! Sehingga kramat wali-wali
digandengkan dengan mukjizat nabi-nabi, Lama-lama penuhlah di dalam
kitab-kitab shufi yang terakhir cerita-cerita kramat yang "wajib" dipercayai
pula. Meskipun kisah kramat-kramat itu tidak mendapat kesaksian dari orang
banyak dan tidak dituliskan oleh Al-Qur'an, sebab dia adalah tambahan di
belakang.

Ada cerita yang menceritakan bahwa seorang wall setiap hari Jurn'at
selalu thawaf dan sembahyang di Masjidil Haram, walaupun beliau berdiam di
tanah Jawa! Di Ujung Pandang tersiar cerita ten tang kramatnya Syekh Yusuf,
di Jawa tentang kramatnya Sunan Bonang, di Aceh tentang kramatnya Syekh
Abdur Rauf dan di Minangkabau ten tang kramatnya Syekh Burhanuddin!
Jalan cerita sarna saja! Yaitu seketika beliau sampai ke MGkkah atau sampai
ke Madinah, terjadilah perlombaan kramat di antara para wah yang ada di
sana! Maka seorang wali menuntut kepada Syekh dari Indonesia itu supaya
menyatakan kramatnya. Dia merninta supaya beliau mengeluarkan buah
buahan yang tumbuh di Indbnesia pada saat itu juga! Maka beliau keluarkan
lab buah durian, atau buah rambutan dari dalam jubahnya! Semasa saya baru
di Minangkabau saja, saya mendengar hal ini sebagai kramatnya Syekh Burha-

. pendirianrtentang "mustahil pada adat, tetapi tida'~mustahilpada aka!?'. Dan
kata beliau pula: "Sesuatu yang terupa padazihin (khayal jiwi\), meskipun
tidak pada kharij (di luar atau di dalam kenY.ataan) adalah mungkin adanya".
Oleh sebab, itu, meskipun,sebuah gunung biasimya:padjt!cldatadalah dari biltu
belaka, mung~ juga ada sebu,ah gunung yang terdiii daripada mas belaka.
Sebab dia' rlapat, dikhayalkan oleh zihin (oiak). .

MakaNabi 'Isa berjalan di atas air, Nabi Musa membelah laut dengan
tongkat, Nabi Ibrahim tak hangus oleh apt, Nabi Muhammad naik ke langit,

, semuanya itu jaiz (boleh terjadi) memintt akal, .sebab dapat dikhaya1kan oleh
, zihin. . ~.I • ,

Hal ini lebih dalam daripada hukUm "sebab-akibat".
Pendirian ini beliau tegakkan untuk mempertahankan adanya mukjizat.

Apatah Iagi mUkjizat itu diterangkaq. dengan jelas dalam AI:Qur'an, dan se-
muariya disaksikan oleh umat nabi-I;labi yang didatangi denganrisalilh itu.
Nabi Ibrahim dibakar adalah di hadapan·orang banYak! Unta yang kel\.laf dari
dalam batu sebagai mtikjizat Nabi Saleh, disaksikan oleh beribu·riQu kaum
Tsamud., I" '

. 'Tetapi kemudian fasal mukjizat ini telah ditumpangi oleh penganut
Ta~uf, untuk membenarkap "kramat"-nya wali-wali. Lalu dimasukkan pula
ke .daIam "Ilmu Kalam" sebagai tambahan daripada soar mukjizat itu, sehing-
ga ha~lis diterima pula.sebagai dasar kepercayaan! Sehingga kramat wali.wali
~igandengkan dengan mukjizat nabi-nabi. I,.ama·lama: penuhlah di 'dalam
kitab·kitab shufi yang terakhir cerita-cerita kramat yang "wajib'\ dipercayai
'pula. Meskipun kisah kramat-Jeramat it'u tidak mendapatkesakSian dari orang

, banyak dan ,tidak dituliskan oleh AI·Qur'an, sebab dia adalah tambahan dt
pelakang. '

Ada cerita yang menceritakan bahwa seorang wall setiap bari 'Jum'at '. . . '-.'
selalu thawaf dan sembahyang di Masjidil Haram, walaupun bellau,!?erdiam di
tanah Jawa! Di Ujung Pandang tersiar cerita ten tang kramatnya Syekh Yusuf~
di Jawa tentang kramatny.a Suna'n Bonang, di Aceh tenta.ng:kramatnYa Syekh
Abdur Rauf dan di Minangkaba!J tentang kramatnya SY,ekh BurI1anuddin!
Jalan c~rita sarna saja! Yaitu seketika beliau sampai ke M&kkah atau' sampai
ke Madinah, terjadilah perlombaan kramat di antara' para wali yang ada di
sana! Maka Seora~g w;tl) menuntut kepada Syekh'dari Indonesia itu supi\ya
menyatakan kramatnya. Dia merninta supaya beliau men~eluarkan buah.
buahan yang tumbuh dl1Iitmttesia pada saat itu juga! Ma:kabeliau keluarkan. '
lah.bu3h durian, atau buah rambutan daridalamjubahnya! Semasasaya baru
di Minan~kabau saja,saya mendengll;f hal ini sebagai kramatnya Sy~kh Burh~.

. . : , . " ..
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nuddin! Tetapi setelah saya sampai ke Aceh, saya dengar pula hal ini tentang
Syekh Abdur Rauf. Di Jawa tentang Syekh Sunan Bonang atau Syekh Siti
Jenar, dan di Ujung Pandang persis serupa ini pula cerita ten tang Syekh
Yusuf!

Cerita seperti ini hendaklah diterima pula. sebab telah dimasukkan men
jadi tambahan "Ilmu Kalam" tentang mukjizat nabi-nabi,

Datang seorang guru Tarekat dari Makkah. 8eliau menceritakan bahwa
ketika beliau ziarah ke kuburan Rasulullah diulurkannya tangannya daripada
lubang tempat berziarah itu, lalu terasa olehnya sebuah tangan halus menjabat
tangannya dan didengamya suara "hatif" memanggil namanya dan mengata
kan bahwa yang menyambut tangannya itu adalah Rasulullah. Sesampainya di
kampung hal ini diceritakannya kepada murid-muridnya.

Hendaklah cerita itu diterima, sebab: pertarna, Imam Ghazali telah
mengatakan hal itu tidak mustahil pada akal, Kedua: telah terrnasuk dalam
daftar pengajian "Ilmu Tasauf", hendaklah tunduk dan terima saja apa yang
dikatakan guru (syekh).

Apakah memang begitu kehendak Islam?
Tidak!
Sebab di dalam agama Islam telah ada suatu ilmu yang mendidik kita

supaya sangat berhati-hati mendengar khabar. Didikan itu terdapat pada
"ilmu hadis dan musthalahnya." Hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang beribu
ribu itu disaring SQfIIld (perawi-perawinya) dan matan-nya, yaitu bunyi hadis
itu sendiri. Misalnya sebuah hadis dirawikan oleh si Salim diterimanya dari
pada si Muslim. dan si Muslim dari si Aslam, dan si Aslam menerima daripada
seorang sahabat Nabi, dan sahabat Nabi itu mendengarnya sendiri dari mulut
Rasulullah, Tiap-tiap pribadi orang itu, si Salim. Muslim dan Aslam dikaji,
apakah dia jujur atau pembohong. Bahkan orang yang sangat jujur pun
kadang-kadang menjadi pertimbangan. Sehingga hadis Al-Hakim tidaklah
sarna derajatnya dengan hadis Nasai atau Turmuzi, apatah lagi tidak sarna
dengan hadis Bukhari dan Muslim, sebab Al-Hakim itu terlahi amat jujur, se
hingga orang lain disangkanya sejujur dia pula, sehingga kurang diperiksanya
pribadi orang yang memberikan hadis itu.

Setelah selesai perneriksaan sanad, dikaji pula matan: Sehingga walau
pun sanadnya telah bagus, kalau matannya berlawanan dengan Al-Qur'an atau
dengan riwayat yang masyhur daripada Rasulullah, atau ganjil bunyinya
sehingga akal tidak dapat lekas menerima, belum tentu pula diterima lang
sung. Misalnya ada sebuah had is yang mengatakan bahwa di antara bumi
dengan langit ini ada seekor ayam jantan yang senantiasa berkokok kalau fajar

•}

nuddin! Tetapi setelah saya sampai ke Aceh, saya dengar' pula hal ini tentang
Syekh Abdut Rauf. Di Jawa ten tang Syekh Sunan Bonang atau Syekh, Siti
ienar, dan' di Ujung Pandang persis serupa ini pula cerita tentang Syekh
Yusuf! \' " f.

:,Cerita seperti ini hel)daklah diterirpa pula, sebab telah dimasukkan ,men-
. jadi tambah~n "Ilmu Kalam" tentang mukjizat nabi-nabi. . '

Datang seorang guru Tarekat dari Makkah. Beliau 'menceritakan bahwa '
ketika beliau ziarah ke kuburan Rasulullah diulu~kannya tangannya daripada,
lubang tempat berziarah itu, lall,l terasa dlehnya sebuah tangan halus mcmjabat
tangannya dan didengarnya suara "~atif' memanggil namanya dan mengata- .
kan bahw~ yang menyarnbut tangannya itu adalah, RasuluUah. Sesam~ainya di'
kampung hal ini diceritakannya kepada murid-muridnya. '

Hfmdaklah ce,ita itu diterim~, sebab: pertarna, Imam Ghazali telah
mengatakan hal itu tidak mustahil pada akal. Kedua: telah termasuk dalam
daftar pengajian "Ilmu Tasauf', hendaklah tundu!c dan terima saja apa yang

/ dikatakan guru (SYt(k.h). " .
, Apakah memang begitu kehendak Islam?

Tidak! ' , , •
, Sebab di dalam agama Islam telah adt suatu ilmu yang mendidik kita

,supaya sailgat bel-hati-hati mendengar khabar. 'Didikan itu terdapat pada
"ilmu hadis dan musthalahnya." Hadis Nabi Muhammad s.a:w. yang ~eribu-·
'~ibu·itl\ disaring sanad (perawi-perawinya) dan '!Jatan-nya, yaitu ,bunyi hadis
itu sendiri. Misalnya sebuah hadis dirawikan oleh si Salim diterimanya dari-
pada si Musl~, dan si Muslim dari si Aslam, dan si Aslam menerima daripada
seorang sahabat 'Nabi, dan sahabat Nabi itu mendengarnya sendiri daTimulut

. ' ) ...
Rasulullah. Tiap-tiap pribadi orang itu, si Salim, Muslim dan AslaIl'l dikaji;
apakah dia jujur a~ti I perribohong.' Bahkan ,orang yang sangat jujur pun,
kadang-kadang menjadi. pertimbarigan. 'Sehingga hadis AI-Hakim tidaklah
~ma derajatnya' dengan hadis Nasai ,atau Turmuzi, apatah lagi tidak sarna

'dengan hadis Bukhari dan Muslim, sebab AI-Hakim itu terlalu amatjujur"se·
, hingga orang lain disanglcanya :sejujur dia pul~, sehingga kurang diperiksanya

pribadi orang yang memberikan hadis itu. . " . .
Setelah seleSai pemeriksaansanad. dikaji pula matan. Sehingga walau-

pun sanadJ:lya telah' b'agus, kalau matannya:berlawanan dengan AI"Qur'an atau ,
,dengan riwayat yl!ng masyhur ~aripada Raslilullah, atau' ganjil bunyinya
sehingga akal tidak dapat lekas menerima, beluJll tentl,1 pula diterima lang-
sung. Misainya ada sebuah ha'dis' yang mengatakan ,bahwa di 'antara burni
dengan langit ini ada,'seekor ayarn jan tan yallg ~nantiasa berkokok kalau fajar.' .'

~'



198

mulai terbit! Mendengar kokok ayam yang hidup di an tara bumi dan langit
itu, maka berkokok pulalah seluruh ayam jantan dalam dunia ini. Maka tidak
lah kita berdosa kalau dia tidak mau menerima hadis itu.

Kalau demikian pendirian yang telah dibina di dalam Islam, sehingga
menjadi salah satu cabang ilmu yang penting di dalam mempelajari Islam, ter
hadap sabda Rasulullah s.a.w., betapa pula terhadap "krarnat wali-wali" yang
telah "ditompangkan" oleh kaum Shufi ke dalam "Ilmu Kalarn" di zaman
Islam sudah mundur!

Kalau sekiranya tidaklah mustahil pada akal seorang wali terbang di
udara tanpa sayap, "rnenurut cerita yang didengar", tetapi belum pernah di
saksikan dengan mata kepala, maka tidak mustahil pula pada akal bahwa per
khabaran demikian adalah bohong sernata-mata atau tipuan belaka, yang
dipergunakan oleh murid-rnurid yang sangat taqlid kepada gurunya untuk
memperbesar pengaruh guru itu.

Bahkan ada di antara ulama besar yang menolak sarna sekali akan ada
nya kramat itu, yaitu AI-Imam Abu Ishak Al-Ashfarani, salah seorang pengi
kut yang terbesar daripada faham Imam Abul Hasan As-Asy'ari. Orang Mu'ta·
zilah pun menolak adanya kramat, kecuali seorang, yaitu Abu'l Husain AI·
Bashri.

Adapun dalil yang mereka kemukakan adalah tiga kisah dalam AI
Qur'an. Pertama kisah makanan yang disajikan kepada Siti Maryam di dalam
rnihrab. Kedua kisah "orang berilrnu" yang sanggup memindahkan singgasana
Bulqis dari Yaman ke Palestina di zaman Nabi Sulaiman dan ketiga ialah kisah
Ash-habul Kahfi yang tidur 309 tahun dalam gua.

Tetapi golongan yang menolaknya berkata bahwasanya kisah Maryam
adalah rangkaian mukjizat sebagai persediaan menunggu kedatangan Nabi 'Isa
A1masih;jadi masih bertali dengan Almasih sendiri.

Kisah "orang berilmu" memindahkan singgasana sekejap mata, mereka
jawab dengan dua rupa. Pertama, hal itu adalah bertali dengan mukjizat Sulai
man. Kedua, mereka berkata bahwasanya "orang berilmu daripada kitab" itu
ialah malaikat libril sendiri. Memang ada orang membawa cerita bahwa
"orang berilmu" itu adalah manusia biasa bernama Ashaf bin Barkhaya. Teta
pi ahli-ahli hadis menolak cerita tentang seorang yang bernama Ashaf bin
Barkhaya itu, sebab tidak ada dalam riwayat haOO sahih dari Nabi, tetapi
hanya terdapat dalam lsrailiyati, yaitu dongeng-dongeng ISfaill yang kerap
kali dipinjam orang untuk menafsirkan AI-Qur'an.

Adapun Jcisah Ash-habul Kahfi - kata mereka - bukanlah mukjizat
dari pemuda-pemuda yang tidur 309 tahun itu, tetapi adalah kuasa Tuhan

mulai terbit! Mendengar kQkok ayam yang hidup di antara bumi dan langit
itu, maka berkokok pulaIah seluruh ayam jantaQ dalam dunia ini. Maka ~idak-
.lah kita berdosa kala:u dia tidak mau menerima hadis'itu.

Kalau demikian pen4irian yang telah dibina di dalam Islam, sehingga
menjadi salah satu cabling ibnu yang penting di dalam mempelajari Islam, ter-
hadap sabda Ras",lullah s.a.w., betapa pula terhadap "kfamat wali·waH" yang
telah "ditompangkan" oleh kaum Shutt ke dalam "Ibnu Kalam',' di zaman '
Islam sudah mundur! '

Kalau sekiranya tidaklahmustahil pada akal seorang wali terhang di
udara tanpa sayap, ;'menurut cerita yang didengar",' tetapi belum pernah di·
saksikan dengan mata kcpala, maka tidak mustahil 'pula pada akal bahwa per·
khabanin d~mikian adalah bohong semata·mata atau tipuan belaka', yang
dipergunakan oleh mu,rid~ufid yang sangat taqlid kepada gurunya u~tuk
memperbesar pengarullguru itu.

Bahkan ada' di anWa ularna besar yang menolak sama sekali aka,n ada·
nya kramat itu, YlPtu AI-Imam Abu Ishak AI·Ashfarani, ~alah seorang pengi.
kut yang terbesar daripada faham Iinam Ab~l Hasan'As,Asy'~ri.,Orang Mu:ta·
zilah pun menolak adanya kramat; k~cuali seorang, yaitu Abu'l Husam AI·
Bashri. , ' ,

Adapun dam yang mereka kemukakan adalah, tiga kisah' dalam AI·
Our'an. Pertama'kisah makanan yang disajikan kepada Siti Maryam di dalain'
mihrab. Kedua kisah "orang beribnu" yang sanggup memindahkan singgasana
Bulqis dari Yaman ke }>alestina di zaman Nabi Sulaunan dan ketiga ialah kisah " ,
Ash·habul ~!rli' YlUlgtidur 309 tahtin dalam gua.' , . , '

, ~letapigolongan yang menolaknya berkata bahwasanya kisah Maryam
adaIah raqgkaian mUkj~t sebagai persediaan menunggu kedatangan Nabi 'Isa,
'Alrnasih;jadi masih bertali deng~n Abnasih sendiri.

, Kisah "orang beriimu" mernindahkan singgasana sekejap mata, mereka
jawab d~ngan dua rupa. Pertama, hal itu ~dalah bertali dengan mukjizat Sulai"
man. Kedua, mereka berkatil bahwasanya "orang beribnu daripada kitab" itu
ialah malaikat Jibril' sendiri. Memang ada orang membawa cerita bahw1l
," orang beribnu" itu adalah manusia biaSa bernama Ashaf bin Batkhaya. Teta· '
pi. ahli·ahli hadis menolak cerita tentang seorang'yang bernama Ashaf bin
Bark:haya hu, sebab tidale ada dalam riwayat hadis sahih dari Nabi, tetapi (
banya te,rdapat dalam Israiliyati, yaitu dongeng·dongeng Israili yangkerap

,kali dipinjam orang untuk menafsirkanAI·Qur'an. '
. Adapu'n kiSah Ash·habul Ka~ - 'kata mereka. - bukanlab' mukjitat
dari pe~uda·pemuda yang tidur 309 tahun itu, tet~pi adalah kuasa Tuhan
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Arti asal daripada wahyu ialah bisikan halus, yang dibisikkan kepada
telinga. sehingga yang dibisiki itu faham apa yang dimaksud oleh yang mernbi
sikkan. Setelah itu di dalam syara' ditentukan artinya kepada pengetahuan
yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi. Wahyu ialah 'irfan yang didapat
oleh seorang manusia utama, yang dia sendiri yakin bahwa itu diterimanya
dari Tuhan. Langsung atau dengan perantaraan malaikat. Didengarnya suatu
suara, ataupun tidak bersuara sarna sekali, tetapi dia faham apa yang diterima
nya itu. Bahwasanya dia datang dari Tuhan.

Wahyu berbeda dengan ilham. Sebab ilham hanyalah semata-mata pe
rasaan yang timbul seketika pikiran tenang di dalam mencari suatu keputusan
soal. Serupajuga dengan rasa lapar, haus, sub dan duka.

S. Wahyu

sendiri, untuk memperlihatkan kekuasaannya itu kepada makhluk-Nya.
Pada umumnya tidaklah ada yang sernata-mata menolak bahwasanya

Tuhan dapat juga menganugerahl kelebihan kepada hamba-Nya yang dikehen
daki-Nya. Hal ini tidak mustahil pad a aka!. Memang! Tetapi oleh karena di
zaman kemunduran Islam, agama itu telah banyak dikotori oleh khurafat dan
membesarkan sesama manusia, sarnpai menyamai Nabi, bahkan kadang
kadang diperserikatkan manusia itu dengan Tuhan, maka tidaklah ada lain
jalan bagi seorang muslim yang insaf akan inti agamanya, daripada berhati
hati terhadap soal kramat itu. Karena, jikalau dalam soal-soal perhitungan
yang nyata masih terdapat juga penipuan, apatah lagi di dalam soal-soal ke
rohanian.

Ingatlah bahwasanya umat Islam di zaman mundumya telah diselubungi
oleh dongeng dan khayal, seumpama pennadani terbang, atau Said Abdulka
dir Jailani berkali-kali sembahyang Jum'at di dalam dasar sungai Dajlah, ka
rena lkan-ikan dalam sungai itu mengirim utusannya sendiri kepada beliau,
bermohon supaya beliau sudi mengirnami mereka sernbahyang. Tidak dibica
rakan apakah ikan itu mukallaf, menerima perlntah agama dan berakal
sebagai manusia juga. Sedang dunia Barat, dengan memakai hukum "sebab
akibat" menurut pengaruh ajaran Ibnu Rusyd benar-benar orang telah dapat
terbang di udara, dapat disaksikan mata dan dapat dicobakan sendiri. Dan
menurut perkembangan pengetahuan terakhir, telah ada kapal selam "Nauti
Ius" yang dapat berhari-hari di bawah dasar laut, karena memakai ilmu
hukum "sebab-akibat", dengan memakai tenaga atom. Sudah ada "lunik" di
kirim ke bulan dan sudah sampai manusia mengharungi angkasa luas.

sendiri, untuk memperlihatkan kekuasaannya itu kepada makhluk-Nya.
Pada umurnnya tidaklah ada yang, semata-mata menolak bahwasanya

Tuhan dapat juga menganugeraiu kelebman kepada hamba-Nyl!. yang dikehen-
daki·Nya, Hal ini tidak mustahil pada akal. Memang! .Tetapi oleh karena di
zaman kemunduran Islam,agama.itu telah banyak dikotori oleh khurafat dan
membesa~kan sesama rnanusia, sampai menyamai Nabi, bahkan kadang-
kadang diperserikatkan .mapusia itu d~ngan' Tuhan,' maka tidaklah ada lain
jalan bagi seoning muslim. yarig insaf akan inti agamanya, daripada berhad-
hati .terhadilp soal kramat itu~ Karena, jikalau dalam so~l-soal perhitungan
yang nyata rnasih terdapat juga penipuan, apatah lagi di dalam soal·$Oal ke~
rohanian. .

. ,.'. Ingatlah bahwasanya urnat Islam di zaman mundurnya telah diselubungi
oleh dongeng dan khayal, seumpamil permadani terbang, atau Said Abdulka~
dir Jailani berkali~kali sembahy~ng Jum'a;t di dalam disar sungai Dajlah, ka·
rena ikan·ikan dalam sungai itu mengirim utusannya sen.diri kepada beliau,:
bermohonsupaya beliau sudi meng4nami mereka sembahyang. Tidak dibica"

. rakan 'apakah ikan itu mukallaf, menerima perintah agama.· dan berakal ,
sebagai manusia juga. Sedang dunia Barat, dengan meinakai hukum "sebab~. ,
akibat" menurut pengaruh ajaran Ibnu Rusyd benar-benar orang telah dapat
t~rbang di' udara, dapat disaksikan mata dan dapat dicobakan sendiri. Dan
inenurut I?~rkembang!ln pengetahuan terakhir, telah ada kapal selam. "Nauti~
lus'~· yang dapat berhari-hari di bawah dasar laut, Ja!.rena memakai ilrtlu I

hukum "sebab-akiba:t"~ dengan memakai tenagaatom. Sudah ada "luiuk" di-
kirim ke bulan dan s~dah sampai rnanusia mengharungi angkasa luas. : .., ,

S. Wahyu

'Arti asal daripada wahyu ialah bisikan halus, yang dibisik~ kepada
telinga, seh,ingga y'ang dibisiki itu faham apa yang dimaksud oleh yang membi-
sikka'n. Setelahjtu di dalaID syata' ditentukan artinya kepada i>engetahullfl
yang. diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi. Wahyu ialah 'irfan yang didapat
oleh seorang rnanusia uta~a, yang dia- sendiri yakin .bahwa itu diterirnanya

, dari Tuhan. Langsung atau dengan perantaraan.malaikat. Didengarnya suatu .
suara, at'aupun t~dak bersuara sarna sekali; tetapi dia f~m apa yangJditerirna.
ny~ itu. Bahwasanya dia datang dari :ruhan. ....'

Wahyu berbeda dimgan ilhlun. Sebab ilham !u\nyal8h semata~mata pe-
rasaan yang, timbul seke,tika pikiran teriang'di dalam inencari suatu keputusan
$Oal.Serupajuga dengan rasa lapar, haus, suka dan.duka. I
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Tidaklah suatu perkara yang mustahil, bilamana seseorang telah rnern
punyai jiwa yang lebih tinggi daripada manusia biasa, jika dia ada hubungun
dengan alam yang lebih tinggi daripada alam kenyataan ini. Sedangkan di
dalam kehidupan manusia biasa, kita telah mendapat kenyataan, sehingga
menjadi suatu ilmu pengetahuan, bahwasanya ada manusia yang sanggup
menghubungkan kontak kita yang hidup di alam nyata ini, dengan kehidupan
arwah orang yang telah rnati. Di Eropa dan Amerika sengaja telah diadakan
orang perkumpulan-perkumpulan atau klub-klub dengan melalui beberapa
aturan yang tertentu, sehingga roh orang yang telah mali dapat dipanggit
datang, oleh sea rang yang mempunyai keistimewaan jiwa , yang akan dapat
rnempersambungkan kontak kita dengan mereka. Kalau ini dapat diterima
sebagai kenyataan, maka tidaklah ada jalan buat menolak lagi bahwasanya roh
rasul-rasul dan nabi itu mempunyai martabat lebih tinggi, sehingga kontaknya
jauh lebih tinggi daripada hanya semata berhubungan dengan roh orang yang
telah rnati. Bahkan kontak dengan malaikat dan langsung kontak dengan
Tuhan pencipta alam.

Hanya kaum materialis yang sengaja menutup jalan pikirannya kepada
yang gaib, dan mengatakan bahwa itu hanya semata-rnata khayal rnanusia.
Padahal paham materialis itu sendiri jika diperdalam lagi, akan bertemulah
pada akhirnya dengan pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Yaitu tentang
hubungan an tara benda dengan tenaga. Ada benda mengapa ada tenaga? Apa
hubungan di antara benda dengan tenaga? Adakah benda halus itu bertenaga
sendirinya?

Mereka katanya hanya semata-mata hendak menuruti yang jelas pada
akal. Padahal apakah akal itu sendiri, yang mencari kejelasan, tidaklah jelas.
Dan mereka pun tidak dapat pula memungkiri bahwasanya akal itu tidaklah
serupa kekuatannya. Derajat akal manusia tidaklah sarna. Bukanlah berting
katnya derajat akal itu hanya semata-mata bertingkatnya pendidikan. Bahkan
anak kecil yang belum terdidik pun, jika dia bermain-main antara dia sarna
dia, lekas juga dapat diketahui mana anak yang kelak kemudian hari akan
menjadi pemimpin dan mana yang akan menjadi orang yang terpimpin. Mana
yang akan mengatur dan mana yang akan diatur. Betapa banyak manusia yang
hanya melihat apa yang di hadapannya, sontok dan singkat pikirannya. Dan
ada pula timbul satu-satu rnanusia yang pandangannya jauh dan jangkauannya
panjang.

Kalau keadaan seperti ini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah.
men~pa akan dapat dibantah bahwa ada roh manusia yang lebih suci dan
bersih, amat tinggi mutunya, sehingga dia dapat membuat kontak dengan Zat

Tidaklah suatu 'perkara yang mustahH, bilamana seseorang telah mem-
punyai jiwa yang lebih tinggi daripada manusia 'biasa, jika dia ada hubungan •
dengan aIam' yang lebih tinggi' daripada alam kenyataan inL Sedangkan di
dalam kehidupan manusia biaSa, kita telah mendapat kenyataan, serungga,

'menjadi stiatu iImu pengetahuan, bahwasanya ada manusia yang sanggup
menghubungkan kontak kila yang hidup di alam nyata ini, dengah kehidupan
arwah qrllng yangt~lah mati. Di Bropa dan Amerika sengaja telah ctiadakan
orang perkumpl,llan-perkumpulan atau klub-klub dengan melalui bebenlpa
aturan 'yang tertentu, sehingga roh orang yang telah matidap~t dipanggil
datang, oleli seorang yang mempunylli keistimewaan, jiwa, yang akan dapat

'mempersambungkan kontak kita dengan mereka. Kalau ini dapat diterima
sebagai kenyataan, maka tidaklah ada jal~ buat menolak lagi bahwasanya roh
rasul~rasul dan nabi itu mempunyai n1arta'bat lebih tinggi, sehingga kontaknya
jauh lebih tinggi daripada hanya semata berhubungan dengan roh orang yang
t~lah mati. Bahkan kontakdengan malaikat dan ·langsung kontak dengan

,\Tuhan penclptll alamo ' " " ,
Hanya kaum.' mat~rialis yaJlg sengaja menutup jalan pikiranny~ kepada '

yang gaib, dan mengatakan bahwa itu hanya semata-mata khayal manusia.
Padahal' pah;lmmaterialis itu' s~hdiri jika diperdalain lagh akan bertemiJ1l).h
pada akhirnya dengan pertanyaan yangtidak dapatidijawab: Yaitu tentang
,hubungan antara benda dengan tenaga. Ada 'benda mengapa ada"tenaga? Apa
hUbungan di antara benda den'gan ten~ga?,Adakah benda halus itu bertenaga
sendirinya? - ,', '. '

" Mereka katanya hanya semata·mata hendak menuruti yang jelas pad a
aka!. Padahal apilkah akal ,itu seridiri, yang mer-cari kejelasan, tid;tklah jelas.
'Dan 'mereka pun tidak dapat pula memungkiri' bahwasanya akal itu tidaklah
ser\Jpa ,kekuatannya. Derajat akal manusia tidaklah sarna. Bl.lkanlah berting-
katnyadC(rajatakal itu hanya semata-mata bertingkatnya'pendidik~n. Bahkan
anak kecil yan~, belum ,terdidik pun, jika dia bllrmain-main antara dia sarna
dia, lekas juga dapat diketahui mana anak yang kelak kemudian hari akan
menjadi penumpin dan 'mana yang akan menjadi o~ang ya'ng terpimpin. Mana
yang akan mengatur dan maria yang akan diatur. Betapa banyak manusia yang
hanya melihat apa yang di hadapannya, sontok dan singkat pikirannya., Dan
~~a pula timbul satu·satu rnanusia yang pandangannya jauh dan jangkauannya
panjang. "

Kalau keadaan seperti in! adalab kenyataan yang tidak,dapat.dibaritah,
men~pa akan dapat dibantah bahwa ada roh manusia' yang lebih, suci dan
be,rsih, arnat tfuggi mutunya: sehingga dia d;tpat membuat kontak dengan Zat '
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Yang Maha Tinggi. Barang yang tidak dilihat oleh orang biasa, dia dapat me li
hatnya. Sedangkan dalarn pengalaman-pengalaman manusia biasa, sebagai
per nah kita terangkan dalarn fasa I pada rnenerangkan ""W'ikat'di atas ta~
tidaklah kita dapat mcnolak begitu saja akan adanya rnalaikai, meskipun kita
tidak dapat rnelihatnya dengan nyata. Apatah lagi jika roh yang tinggi itu, roh
nabi-nabi dan rasul-rasul, tentu dia dapat lebih lagi dengan nyata. Sebab roh
nya bukan scm ..ta-rnata terikat dengan badan kasarnya.

Untuk menerirna kenyataan ini janganlah kita hanya memperkatakan
soal tuhuh kasar. Kita harus menyelidiki dengan tenang keganjilan-keganjilan
pengalaman jiwa. Menurut penyelidikan ahli-ahli ilmu jiwa. ahli ketabiban dan
ahli kerohanian, jika seseorang sakit lama terhantar, kerap kali di dalam ping
sannya itu merasai seakan-akan rohnya telah rnelayang-layang ke alam lain, di
luar alarn kita. Apabila dia bangun dari pingsannya, dia bercerita ten tang per
ternuannya dengan roh orang-orang yang telah lama meninggal, padahal kita
tidak melihat sama sekali.

Oleh sebab itu maka jika seseorang nabi at au rasul menyatakan bahwa
dia rnendengar suara wahyu, atau menerimanya, tidaklah dapat kita rnernung
kirinya: kecuali kalau hati memang telah didinding dengan tidak mau percaya.
Apatah lagi apabila diperhatikan wahyu itu sendiri di dalam susunan kata
nya dan isi ajarannya, adalah dia kebenaran yang maha tinggi, yang bukan ke
sanggllpan rnanusia buat mernbikin-bikinnya, bahkan nabi dan rasul itu sendi
ri pun. tidak sanggup dalam keadaannya sebagai biasa.

Kedatangan rasul-rasul dan nabi itu sudahlah menjadi kabar yang
mutawatir, artinya tidaklah mungkin lagi bahwa orang-orang yang membawa
kabar itu telah sepakat lebih dahulu akan membuat suatu kebohongan. Dan
jika dipelajari pula riwayat hidup seluruh nabi itu, dengan insaf dan hati
rnurni yang terbuka, tampak pulalah bahwa dakwaan mereka bahwa mereka
menerima wahyu, payahlah menolaknya, kecuali kalau hanya sernata-mata
buat menolak. Seluruh rasul dan nabi yang dikabarkan itu adalah manusia
biasa, makan dan minum seperti kita. Tetapi riwayat hidupnya sejak kecilnya
menunjukkan bahwa dia mempunyai roh lebih tinggi dari manusia biasa. Sete
lah datang dan siap waktunya, beliau pun diperintahkan Tuhan untuk me
nyampaikan wahyu itu. Mereka ditantang keras oleh kaurnnya. Kadang
kadang rnereka disiksa oleh pihak yang berkuasa; Nimruz, membakar Ibrahim,
Fir'aun menantang Musa; ularna-ulama kolot Yahudi menantang 'Isa, Abu
Jabal dan kawan-kawannya menan tang Muhammad s.a.w. Sebahagian besar
nabi itu diusir dari kampung halamannya. Bahkan ada yang dibunuh karena
pernyataan itu. Mereka tidak mempunyai harta benda untuk menyokong

Yang Maha Tinggi. Barang yang tidak dilihat ol~h0rang biasa,dia dapat meli-
. hatnya. Sedangkan dalam pengalaman·pengalaman ~anusia' 6iasa, sebagai'

pernah kita terangkan :dalani fasal pada menerangkan ~kat"di,atas,tadit.
tidaklah kita dapat menolak begitu saja akan adanya malaikat, meskipun kita .
tidak dapat melihatnya dengan nyata. Apatah lagijika roh yang tinggi'itu,roh

.. nabi-nabi dan rasul-rasul, tentu dia dapat lebih lagi rltmgan nyata.Sebab roh-
nya bukan semat.a-mata terikat dengan badan kasar~ya. . .

Untuk menerima '-kenyata~n ini janganlah kita hanya, memperkatakan.
soal tubuh. kasar. Kitll hams menyelldiki dengan tenang keganjilan-k~ganjilim
pengalaman jiwa. Metrurut penyelidikan ahli-ahli ilmu jiwa, ahli ketabiban dan
ahli kerohanian, jika seseorang sakit la~a teihantar, kerap kali di .da1ani.Ping~
sarinya itu mera~ai seakan-akan rohn:xa telah melayang-laYlUlgke alam lain, di :
luar alam kita. Al?abila dia bailgun dari pingsannya, dia betcerita ten tang per- .'
temuannya denganroh orang-orang yang telah lama J!leninggal, padahal kita
tidak;tnelihat sarna sekali.' .'. ,~I

Oleh sebab itu maka jika seseorang riabi' atau rasul menyatakan bahwa
dla mendengar suara wahyu, atau menei"imanya, tidaklah dapat kita memting-
kiri!\ya; kecuali kalau hati memaQg telah didindingdengan tidak mau percaya.
Apatah lagi apabila diperhatikan wahyu itu senaiii di dalam susunaJ;l kata-

I nya dan isi ajarannya, adalah. dia kebenaran yang maha tinggi, yang bukan ke-
sanggupan manusia buat membikin:bikinnya, bahkan nabi dan rasul itu sendi- .
ri pun, tidak sanggup dalam keadllannya ~bagarbiasa'. '

Kedatangan rasul-rasul dan nabi itu sudahlah' rpenjadi kabar yang'
mutawatir, artinya tidaklah. mungkin lagi bahwa orang-orang yang membawa
kabar itu telah sepakat lebih dahulu akan membuat suatu kebohongan. Dan
jika dipelajari pula riwl\yat' hidup seluruh nabi itu" dengan insH dan· hati
murni yang terbuka, tampak pulalah bahwa dakwaan mereka bahwa mereka
menerima wahyu, payahlah meriolaknya, kecuali k~lau hanya' semata-mata

I ,

buat menolak. Seluruh rasul dan nabi yang dikabarkan itu 'adalah manusia
biasa, makan dan minum ~perti kita. Tetapi riwayat Wdupnyasejak kecilnya
menunjukkan bahwa dia mempunyai roh lebih tinggi dari manusia biasa.'Sete-
lah' datang dan siap waktunya; beliau 'pun diperintahkan Tuhati untuk me-
nyampaikan wahyu itu. Mereka, ditantang keras oleh> kaurnnya. Kadang-
kadang mereka disiksa oleh pihak yang berkuasa; Nimruz, membakar Ibrahim,

. Fir'~un menantang Musa; ulama-ulama kolot Yahudi menantang 'Isa; Abu
Jahal dan kawan-kawannya menantang Muhammad s'.a.w. Sebahagian' besar
nabj itu' diusir dari kampung halamannya. Bahkan ada yang dibunuh karena
p~rnyataan itu. Mereka tidak mempunyai' harta benda untuk menyokong

I /

201



202

Manusia boleh berpikir selanjut-lanjutnya, mempergunakan akal sampai
kepada batas yang dapat dieapainya. Ada orang yang dilahirkan daripada ke
turunan agama yang bernama Yahudi, Nasrani, Islam, Buddha, dan lain-lain.
Kebanyakan diterimanya saja agama itu sebagai suatu kenyataan, tetapi tidak
diselidikinya. Dia berusaha mencari pengetahuan, berpikir cara filsafat; men
cari mana yang benar dan mana yang salah, yang buruk dan yang baik, yang
manfaat dan yang mudharat. Kesudahannya, sepayah-payah dia mencari
kebenaran, dia tidak mendapat apa yang ganjil dan baru. Sebab yang didapat
nya itu ternyata telah ditunjukkan terlebih dahulu oleh wahyu kepada nabi
nabi.

Ahli pikir terkenal H.G. Wells, menyatakan bahwa pada akhirnya, sete
lah pengetahuan manusia ini bertambah lanjut di dalam membongkar rahasia-

dakwahnya, Harta benda mereka hanyalah keyakinan akan kebenaran seruan
nya. Dan sudah menjadi kebiasaan yang umum, pengikutnya yang mula-mula
adalah orang-orang lemah, orang miskin. Dan kebiasaan, yang menjadi penan
tang rnereka ialah pihak yang berkuasa, yang bangga dengan kekuasaannya.

Itulah orang-orang yang berjuang membawa pelita kebenaran bagi selu
ruh alam, sekali-kali tidak mencari keuntungan buat diri sendiri. Muhammad
sebelurn menyampaikan seruan ini adalah seorang saudagar yang mampu.
Demi setelah menyampaikan seruan itu habislah harta bendanya. Tetapi dia
tidak peduli. Bahkan setelah maksudnya mendirikan agama Islam di Madinah
tereapai, bertimbunlah harta benda datang. Terbukalah kunci perbendaharaan
seluruh tanah Arab di hadapan matanya. Namun dapur rumahnya kerap kali
tidak berasap, karena tidak ada yang akan dimasak.

Banyak orang mencoba rneniru-niru, mengatakan pula dirinya adalah
rasul dan nabi yang menerima wahyu dari Tuhan. Karena disangkanya bahwa
kenabian adalah suatu perbuatan yang dapat diusahakan. Tetapi lalang tidak
lah menumbuhkan padi. Pohon beringin tidaklah menghasilkan buah delima.

Mal<a kesaksian at as benarnya mereka menerima wahyu tidaklah ada
yang lebih jelas daripada diri nabi-nabi itu sendiri. Pusaka yang mereka ting
galkan telah membuka mata hati isi alam kepada jalan kebenaran, meskipun
di setiap zaman ada juga orang yang membantahnya.

Satu agama telah diturunkan Tuhan kepada manusia dengan perantara
an nabi itu, sebagaimana tersebut dalam Taurat, Zabur, Injil dan Qur'an. Jika
kadang-kadang tampak perbedaan kulit, namun bilamana dieari isinya yang di
dalam, tampak kembali kesatuan maksud itu. Maksud agarna ialah memberi
petunjuk kepada manusia bagaimana hubungannya dengan yang menjadikan
nya.

dakwah~ya. Harta benda mereka hanyalah keyakinan akan kebenaran seruan·
nya. Dan sudah menjadi kebiasaan yang umum, pen'gikutnya yang mula-mula
adalah orang-orang lemah, orang miskin. Dim kebiasaan, yang menjadi penan-
tang mereka ialah pihak yang berkuasa, yang bangga'dengan kekuasaannya.

Itulah orang-orang yang berjuang membawa pelita kebenaran,bagi ,selu-
ruh alam, sekali-kali tidak mencari keuntungan buat diti sendiri. Muhammad
sebelum menyampaikan seruan ini ad~lah ~orang saudagar yang marnpu.
Demi setelah menyampaikan seruan itu habislah harta bendanya. Tetapi'dia
tidak peduli. Bahkan setelah maksudnya mendirikan agama Islam di Madinah
tercapai, bertimbunlah harta benda datang. Terbukalah kunci perbendaharaan
seluruh tanah Arab di hadapim ma~nya. Namun dapur rumahnya kerap kali
tidakberasap, karen a tidak ada yang akan dimasak.

BanyaIe orang mencoba meniru-niru, mengatakan pula dirinya adalah
" rasul da~ nabi yang menerirna wahyu dari Tuhan. Karen a 'disangkanya bahwa

kenabian adalah suatu ,perbuatan yat:lg dapat diusahakan~ Tetapi lalang tidak-
lah menumblihkan padi. Pohon beringin tidaklah menghasilkan ,buah dellroa.

'Maka kesaksian atas benarnya m~reka menerima wahyu tidaklah ada
yang leb$jelis .daripada diri nabi-nabiitu sendiri. Pusaka yang mereka ting-

, ' galkan telahmembuka matahati isi alam kepada jalan kebenaraq, meskipun
di setiap zaman ada juga orang yang membantahnYa. " '

Satu agama teiah diturunlcin Tuhan'kepada manusia dengan peranta~a-
lm nabi itu, sebagaimana tersebut dalam taurat, Zabur, Injil dan Qur'an.,Jika
kadang-kadang tampak perbedaan kulit, namun bilamana dicari isinya yang di
dalam, iampak kembali kesatuan maksud itu. Maksud agama ialah memberi
petunjuk kepada manusia bagaimana hubungal)Jlya dengan yangmenjadikan-
nya.

Manusia boleh berpikir Selanjut·lanjutnya, mempergunakan aka! sampai
kepada batas, yang dapat dicapainYa. Ada orang yang dilahirkan daripada ke-
turuna~ agama yang bernama Yahulli,' Nasrani, Islam, Buddha, dan lam-lain .

. KebanYakan diterimanya saja agama itu sebagai suat,u kenyataan, tetapi tidak
diselidikinya. Dia berusaha mencari pengetahuan, .berpikir cara fiIsa:fat; men-
qari mana yang benar dan mana yang salim, yang buruk dan yang baik, yang
manfaat dan yangmudharat. Kesudahannya, sepayah-payah di,a mencari
~ebenarlm, dia tidak mendapat apayang ganjil dan baru. Sebab yang didapat-
nyaitu ternyata telith ditunjukkan terlebih dahulu oleh wahyu kepada nabi- .
nabi. " '

Ahli pikir terkenal H.G: Wells, menyatakan bahwa {>adaakhirnya, sete-
lah 1?engetahuan manusia fui bertambah lanjut di dalam membongkar rahasia-
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Pengetahuan fisika dikatakan orang termasuk kongkrit ; jauhnya dapat
ditunjukkan, dekatnya dapat dipegang! Didapat dengan percobaan-percobaan
atau dengan perhitungan ilmu pasti. Tetapi suatu pengetahuan yang bersang
kut dengan yang di belakang tabir kenyataan, metafisika, yang kadang-kadang
logika pikiran atau percobaan dan ilmu pasti tidak dapat mencapainya dina
mai abstrak, Hal-hal yang seperti ini tidaklah dapat disingkirkan daripada Ice
hidupan manusia. Percobaan-percobaan dan pengalarnan hidup manusia me
nunjukkan bahwa di samping yang kongkrit itu, man usia juga amat perlu
kepada yang abstrak. Orang tidak dapat menolaknya, rneskipun ada setengah
orang yang menyingkirkan diri daripada ilmu yang dernikian. Terutama sekali
ialah bilamana pembicaraan terrnasuk kepada soal-soal ketuhanan dan sifat
nya dan zatnya dan perbuatan Tuhan, Ilrnu ten tang ini adalah sebahagian
daripada rnakrifat (epistemologi) yang menjadi tujuan berpikir manusia.
Filosof-filosof yang besar-besar pun sampai juga kepada pembicaraan ketu
hanan, sehingga Tuhan menurut pendapat Plato sangat berbeda dengan Tuban
menurut pendapat Aristoteles.

Maka soal-soal ketuhanan dan sifatnya, tidaklah akan selesai kalau
semata diserahkan kepada filosof. Hal yang beginilah yang berkehendak kepa
da wahyu. Soal ketuhanan yang dapat dipegang hanyaJah yang keluar dari

6. Falsafatdan Nubuat

rahasia yang terpendarn dalam alamo mereka pasti akan bersatu dalam satu
kepercayaan. Kata beliau, agama-agarna yang ada sekarang dalam segala corak
dan namanya. nanti akan hilang. Semua manusia, akan rnerneluk suatu agama,
yaitu penyerahan diri dengan segala rela hati kepada Tuhan Rabbul 'Alamin.

Kalau kita pikirkan intisari dari agarna, yang dituntunkan oleh nabi-nabi
karen a wahyu yang dilerimanya itu, tidaklah kita tolak pendapat H.G. Wells
itu. Jangankan pada zaman depan yang diramalkan oleh Wells, sedangkan
zaman sekarang pun. ataupun sebelum zaman itu, segala pemeluk agama,
walaupun berlainan kulitnya, adalah bersatu kepercayaan. Bahwa tiada Tuhan
rnelainkan Allah. Orang yang tidak bersatu dasar kepercayaannya, hanyalah
orang yang dipersempit pahamnya oleh pernuka-pemuka agama itu sendiri.
Orang yang tidak masuk dalam ikatan kepercayaan ini hanyaJah orang yang
mempertuhan benda. Atau yang menjadikan benda itu menjadi perantara di
antara dia dengan Tuhan, sebagai Zal Yang Maha Esa dan Maha Kuasa.

Sebagai muslim kita pun turut menyediakan diri buat menerima zaman
itu, Zaman yang tidak ada paksaan agama di dalamnya.

rahasia yang terpendam dalam alam, mereka pastiakim bersa!u dalam satu
kepercayaa'n. Kata beliau, agama-agama yang ada sekarang dalam segala corak
dan namanya, nanti akan hilang. Semua manusia, akan memeluk suatu agama,
yaitu penyerahan diri dengan segala rela hati kepada Tuhan Rabbul 'Alarilin. ,

Ka1au kita pikirkan ,intisari dari agama, yang dituntunkan oleh nabi-nabi
karena,wahyu yang diterimanya itu, tidaklah kita tolak pendapat H.G. Wells
itu: Jangankan pada zaman' 'depan yang diramalkan oleh Wells, sedimgk3n
zaman sekarang pun, ataupun sebelum zaman itu, segala pemeluk agama,
walaupun be-rlainan kulitnya, adalah bersatu kepercayaan.,Bahwa tiada Tuhan
'melainkan Allah. Orang yang tidak bersatu dasar keper~ayaannya, hanyalah '
orang ,yang dipersempit pahamnya oleh perriuka-pemuka agama itu sendiri.
Orang y~ng tidak masuk dalam ikatan kepercayaan ini hany3Iah brang yang
mempertuhan benda. Atau yang menjadikan benda'itu menjadi perantara di
anfura dia dengan Tuhan, s~bagai Zat Yang Maha Esa dan Maha Kuasa.

Sebagai muslim kita pun turut menyediakan diri buat meneritna zaman
, itu. Zaman yang tidak ada paksaan agama di dalamnya.

6. Filsafat dan Nubuat ,

PenghahuaD. fisika dikatakan orang termasuk kopgkrit; jauhnya dapat
ditunjukkan, dekatnya' dapat dipeg~ng! Didapat dengan percobaim-percobaan
atau dengan perhitungan ilmu pasti. Tetapi suatu pengetahuan yang bersang-
kut dengan yang di belakang tabir kenyataan, metafisika, yang kadang-kadang
logika pikiran atau percobaan dan ilmu pasti tidak dapat mencapainya dina-
mai abstrak. Hal-hal yang seperti ini tidaklah dapat disingkirkan daripada ke-
hidupan manusia'. Percobaan-percobaan dap pengalaman hidup manusia me-
nunjukkan bahwa di sampiDg yang kongkrit itu, man usia juga amat perIu
kepada yang abstrak. Orang tidak dapat menolaknya, meskipuiJ. a,da seiengah
orang yang menyingkirkan diri daripada ilmu yang demikian. Tellltama sekali
ialah bilamana. pembicaraan ter~asuk kepada soal-80al ketuhanan dan sifai-
nya dan zatnya dan perbuatan furum. Dmu tentang ini adalah sebahagian
daripada makrlfat (epistemologi) yang ~enjadi tujuan berpikir manmia.
Filo'sof-fllosof yang besar-besar pun ,sampai juga kepada pembicaraan ketu-
hanan, sehingga Tuhan menurut pendapat Plato sangat berbeda dengan Tuhan
inenurut pendapat Aristot~les. . '

Maka soal-soal ketuhanan dan' sifatnya, tidaklah, akan sele&ai kaiau
~mata diserahkan kepada ,filosof. Hal'yang-beginilah yang berkehendak kepa~,
da wahyu. 80al ketuhanan yang dapat Idipegang hanyalah yang keluar dari

. "
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lidah nabi-nabi. Bilamana telah ternyata bukti kebenaran seorang nabi, maka
wahyu yang diterimanya daripada Allah itu, menjadilah sesuatu yang diyakiru
dan dapat memberi keputusan ten tang soal yang kita perkatakan.

Beratus filosof dan sarjana membicarakan fisika dan metafisika, benda
dan yang di belakang tabir benda, dan ratusan ribu tahun pula yang telah
dipakai buat membicarakan itu. Pusaka yang mereka tinggalkan dalam per
kara ini setengahnya mendapat separo kebenaran, setengahnya tidak benar
sarna sekali, setengahnya dapat dibantah dengan filsafat lain. Kadang-kadang
campur aduk. Sebab semuanya hanyalah sernata-mata hasil renungan diri
sendiri-sendiri. jauh daripada pimpinan wahyu. Sebab itu tidaklah dia suci
daripada kekurangan, bahkan kadang-kadang campur aduk dengan dongeng
dongeng. Sebagai dongeng-dongeng karangan Homerus. yang turut rnenjadi
pangkal dari filsafat Yunani. Homerus rnenulis dalam "Olyses't-nya, bahwa
dewa-dewa atau tuhan-tuhan itu berperang sesama sendirinya berebut kekua
saan, bahkan berebut kecintaan.

Ikhwanush Shafa, perkumpulan ahli-ahli filsafat Islam menulis di dalarn
salah satu brosurnya dernikian: "Sekalian nahi-nabi, meskipun zaman merck a
hidup berjauh-jauhan, dan bahasa yang mereka pergunakan pun berlain-lain
an. demikian juga letak syari'atnya rnasing-rnasing dan susunan sunnah yang
mereka bawa, narnun rnereka satu dalam pendapat dan satu dalam tujuan.
dalam menyampaikan seruan mereka kepada urnat manusia. Tetapi filsafat,
tidaklah satu syariatnya, dan agarna mereka tidak pula satu, bahkan pendapat
pendapat yang mereka nyatakan berlain-lainan, dan kata-kata yang mereka
ungkapkan bertentangan di antara satu sarna lain. sehingga menimbulkan
bingung bagi orang yang rnengikut filsafat itu. Maka betapakah akan suka
orang yang berakal menuruti suatu mazhab filsafat, padahal begitu banyak
pertentangannya. dan kadang-kadang yang satu mendustakan yang lain. lalu
mereka tinggalkan penyelidikan dan renungan terhadap kitab nabi-nabi yang
selalu satu inti isinya? Sesungguhnya yang kerap kali membuat bingung
perninat-perninat filsafat dalam mencari hakikat kebenaran ialah karena me
reka tidak mengenal lebih dahulu akan kitab nabi-nabi atau tidak mereka
acuhkan, dan sangat sempit faham mereka di dalam memikirkannya."

Begitulah halnya berkenaan dengan pengetahuan kerohanian. Adapun
berkenaan dengan filsafat-fllsafat yang urnum, sangatlah banyak perubahan
nya setelah ilmu pengetahuan dan penyelidikan bertambah maju pula. Banyak
filsafat hasil pikiran filosof lama yang dahulu sangat diagungkan. kemudian
menjadi jatuh dan hilang nilainya. Beberapa bahagian daripada filsafat yang
dahulunya dipandang dalam kesatuannya, kernajuan berplkir menyebabkan

\,

lidahnabi.~a~~. B~amana tel~ ternyata .bukti k~be~aran seora~g nabi: ma~a
wahyu yang dltenmanya danpada All~ ItU"ITI.l;lnJadilahsesuatu ~ng dlyakml
dan-dapat memberi keputusan tentang soal yang kita perkata)<\ln.

, ',Beratus filosor dan saIjana membicarakan fisika dan metafisika, benda
dan yang di btHakang tabir benda, 'dan ratusan ribu tahun pula yang telah
,dipaJarl buat lnembicarakan itu. PUsaka yang mereka tinggalkan dalam per·
kar!! ini setengahnya mendapat separo kebenaran, set~ngahnya tidak henar
sama s~~li, s,etengahriya dapat dibantah d~ngan filsafat lain. Kadang'k~ang
campur aduk. Sebab semuanya hanyalahsemata·inata hasH renungan did
sendiri·sendiri, jauh darip,ada pirnpinan wahyu. Sebab itu tidaklah'dia uci
daripada kekurangan; bahkan kadang·kadang campur aduk ~engan dong pg.
dongeng. Sebagai dongeng-dongeng karangan Homerus, yang tumt menjadi
pangkai dari filsafat Yunani. Homer~s menulis dalam "Olyses"·nya, bah,a
dewa·dewa atau tuban·tuhan itu berperang sesama sendirinya be rebut kekull-
saan, bahkan berebut kecintaan. 'i '

, Ikhwanush Sha[a, perkumpulan ahli·ahli. filsafat Islam menulis di dalat1'/-
salah satu brosurnya demikian: "Sekalian nabi·nabi, mesktpun zaman mereka
hid~p beIjauh·jauhan, dan bahasa yang mereka pergUnakan pun berlain.iain."
an, demjkian juga letak syari'atnya masing·masing dan susunan sunnah yang
menika bawa, riamun mereka satu 4alam pendapat dan satu d lam tujuan,'. ,
dalam menyampaikan seruan mereka kepada umat manusia. Tetapi fil~fat,

. ,tidaklah sat,u syariatnya! dan agama mereka tidak pula satu, ,bahkan pendapat·
pendapat yang mereka nyatakan berlain·lainan, dan ka'ta·kata yang mereka
ungkapkan bertentangan di antara sat1,l sarna lain, sehingga m~nimbulkan
bingung bagi orang yang IIiengikut filsafat itu. Maka betapakah akan suka ,
orang yang berakal menuruti. suatu mazhab filsafat, ,padahal beg1tu banyak '
pertentangalIDya, dan kadang-kadang yang satu mendustakan yang lain, lalu '
mereka tinggalkan.penyelidikan dan renungan terhadap kitab nabi·nabi yang

, " , I
selalu ,~atu inti isinya? Sesungguhnya yang kerap k~li memb~t bingung
penrinat·peminat filsafat dalam mencari hakikat kebenaran ialah karena me-
reka .tidak rqengenal lebih, dahulu akan kitab nabi·nabi atau tidak mereka' ,
acuhkan, dan sangat sempit faham m~reka di dal~ memikirkannya."

Begitulah halnya berkenaan ~engan pengetahuan kerohanian. Adapun
berkenaan dengan filsafat-filsafat yang umum, sangatlah banyak perubahan·
nya setelah.ilmu pengetahuan dan penyelidikan bertambah maju pula. Banyak

'filsafat basil 'pikiran filosof lama yang dahulu sangat diagungkan, kemudian
m~njadi jatul1 dan hilang nilainya. Beberapa bahagian daripada filsafat yang
dahulunya dipandang dalam kesatuimnya,'kemajuan berpikir menyebabkan
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beberapa cabang di antaranya dipisahkan lL1l1 d.ilam filsafat dan dijadikan
ilmu-ilmu yang dapat dipelajari di Sekolah M~II"Il~ah Atas.

Hebat sekali filsafat itu, bahkan ~enill1hulkan takut segan orang lain
yang merasa jiwanya terlalu kecil buat rnenghadapinya. Beribu-ribu buku di
karang, beribu-ribu ahli pikir mengeluarkan pendapatnya. Terkadang ada sere
ngahn~a manusia yang salting asyiknya dengan filsafat, sehingga dipandang
nya bahwa agama hanyalah perkara kecil yang tidak menarik hati, sebab lekas
beres! Mereka tidak mau yang lekas beres itu! Mereka mau "interessant",
yang mendalam. Lalu mereka bongkari buku-buku tua, mereka cari-cari yang
mendaJam itu. Mereka baca filsafat Griek Tua, Hindu Tua, atau filsafat
modern. Dalam perjalanan sejauh itu, atau penyelidikan alam pikiran yang di
katakan mendalarn itu apakah yang mereka dapati? Hanyalah kian lama kian
ragu dan gelap, menghadapi hakikat yang lebih dalam lagi. Dikejar dan dicari
cari sehingga umur pun habis di dalam mencari hakikat. Apakah hanya yang
didapat! Yang didapat ialah kian lama kian ragu! Maka dapatlah keyakinan
tertinggi, yaitu yakin akan keraguan. Atau "yakin akan kejahatan din", se
bagai kata Socrates.

Setinggi-tinggi yang didapat ialah bahwa hakikat kebenaran itu adalah
nyata dalam kejauhannya dan jauh dalam kenyataarmya. Terjadilah berbagai
teori tentang berbagai kemungkinan. Kadang-kadang menerawang sampai ke
langit hijau, kadang-kadang menyuruk sampai ke bawah tanah. Kita hanya
merasa sedikit kepuasan bila kita mengetahui teori dari seorang ahli fllsafat.
Tetapi jiwa kita pun tidak mau menerima kepuasan yang sedikit itu. Kita
hendak tahu pula pendapat yang lain. dan yang lain, dan yang lain. Maka apa
yang tadinya kita sangka ganjil, runtuh dengan sendirinya setelah kita menge
tahui pula pendapat yang lain. Kesudahannya filsafat itu pun menjadi suatu
"mode" dari kecakapan mengumpulkan kata orang lain. Atau kita sendiri pun
menimbulkan ftlsafat sendiri dan pandangan hidup sendiri. Maka pada waktu
itulah kita lebih ragu lagi akan benarnya apa yang kita hasilkan daripada ftlsa
fat kita sendiri tadi.

Di sinilah nyata jauh perbedaannya berenang di dalam khayal fllsafat,
dengan menundukkan diri kepada perintah dan kenyataan agama. Nyata buat
semua orang yang berakal. Baik petani jauh di kampung, atau seorang yang
dinamai "filosof" yang duduk di atas "mahligai gadingnya", memencil dari
orang banyak.

Kalau dalam hal ihnu-ilmu yang berkenaan dengan flsika, kita tidak
mau rnenerima saja, kalau tidak dapat dipertanggungjawakan dengan undang
undang berpiJtir (mantik) dan ilmu pasti, rnaka dalam hal yang berkenaan

beberapa cabang di antaranya dipisahkan d(jri dalam fIIsafat' dan dijadikan
ilmu-ilmu yang dapat dipe~ajari'di Sekolah Menengah Atas. '

Heba,t sekali. filsafat itu, bahkan rnenimbulkan takut segan o(ang ,lain
yang merasa jiw;mya terlalu· kecil ,buat merlghadapinya. Beribu·ribu buku di-
karang, beribu·ribu ahll pijdr mengeluarkan pendapatriya. Terkadang ada sete·
ngahnya nianusia yangsaIdng asyiknya. dengan filsafat,sehingga dipaQdang.
ny~ b~hwa agama hanyal:lh perkarakecil yang tidak menarik haU, sebab lekas
oeres! Mereka tidak mau yang lekas beres itu1 Merekamau "interessimt",
yang mendalam. Lalu mereka bongkari buku-buku tua, mereka cari-cari yang,
mend~am .itu. Mereka baca filsafat Griek Iua, Hindu Tua, atau filsafat .
modern. 'Dalam perjala,nan sejauh itu, atau penyelidikan alam pikiran yang di·
katakan mendalam itu apakah yang mereka dapati? Hanyalah kian lama kian
ragu dan gehip, menghadapi hakikat yang lebih dalam lagi. Dikejar dan dicari·
cari sehingga umur pun habis di dalam mencari hakikat. Apakah hanya yang
didapat! Y'ang didapat ialah kian lama kian ragu! Maka dapatlah keyakinan
tertinggi, yaitu yakin ,akan keragtl~n. Atau "yakin akan kejahatan diri", see
bagai kata Socrates. ',",

. Setinggi-tinggi yang didapat ialah bah~a hakikat kebenaran itu adalah
nyata daJam kejauhannya' dan jauli dalam kenyat~aiiriya. Terjadilah beibagai

.teoriytentang berbagai kemungkinan.' Kadang·kadang menerawang sampai ke
langit hijau, kadang-kadang menyuruk sampai ke bawah tanah. 'Kita nanya

. merasa sedikjt kepuasan bila kita mengetahui teori dari ,seorang ahli filsafat.
Tetapi jiwa kita pun tidak mau menerima kepuasan yang se4ikit. itu. Kita
hendak tahu pula pendapat yang lain, dan yang lain, dan yang lain. Maka apa
yang tadinya Iqta sarigka ganjili runtuh dengan sendirinya setelahIdta menge-
tahui puIa pendapat yang lain.: Kesudahannya filsafat itu pl}n menjadi suatu
'''mode''dari kecakapan mengumpulkan kata orang lain. Atau kita sendiri pun

, menimbulkan fllsafat sendiri-dan pandangan hidup sendiri. Maka pada waktu
itulah kita lebih ragu lagi akanbenarnya apa yang kita hasiIkan daripad3 fllsa·
fat kita sendirnadi. . " .' .'

Di sinilah firata, jauh pe~bedaannya b~renang di dalam khayal filsafat,
dengan menundukkan Qiri kepada'p~rintah dan kenyataan agama. Nyata buat
seroua orang yang berakal. Bail<petani jauh di kampung, atau seorang yang
dinamai "fllosoC:' yang duduk di atas "mahllgai gadingnya", mem~tlcil dari
orang ba,nyak., .

Kalau dalam hal' ilrnu-ilrnu yang berkenaan de~gan fisika, kita tidak
rmau mcmerirna saja, kalau'tidak dapat dipertanggungjawakan dengan undang-
un dang berpikir (mantik) dan ilrnu pasti, maka dalam hal yang berken~an

(' .
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dengan rohaniah, kita pun tidak mau menerima saja, kalau tidak ada kesaksi
an dari Iidah nabi-nabi. Keterangan itulah yang kita percayai dan itulah yang
kita jadikan dasar dalam akal dan hati kita. Sebab dia datang dari Allah. Yang
datang dari Allah senantiasa benar! Yang lain adalah ragu di atas keraguan:
"sia-sia di atas sia-sia, sia-sialah adanya".

Filsafat adalah zhanni, kira-kira "pada pendapat saya begitulah ada
nya", "menurut teori saya ialah begitu", "besar kemungkinan demikian ada
nya."

Sendi ilmu nabi-nabi ialah wahyu. Nabi-nabi adalah "orang-orang pilih
an" dari keturunan Adam: "Mustafa" artinya orang yang telah dipilih. Sejak
dari dalam kandungan ibu, mereka telah mendapat penjagaan. Setelah fahir ke
dunia mereka mendapat bimbingan. Usia 40 tahun, yakni setelah kuat jiwa
dan raga, mereka diberi wahyu; mereka naik setapak demi setapak meningkat
tangga kesempurnaan. Hati mereka telah disediakan terlebih dahulu buat di
tiupi suara wahyu itu. Wahyu yang sud, yang dibawa oleh rnalaikat Tuhan
yang suci diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Suci, hendaklah terletak di atas
jiwa yang suci, Maka mengalirlah hikmat kesempurnaan dari Iidah mereka,
dan contoh prilaku yang baik dari perbuatan mereka. Suci dan dapat diper
tanggungjawabkan di dalam segala gerak dan gerik mereka.

Berbagai macamlah cara kedatangan wahyu itu. Wahyu yang mula
datang ialah "mimpi yang benar" di kala tidur. Maka jangan pulalah kita seru
pakan mimpi nabi-nabi dengan mimpi man usia kebanyakan ini. Mimpi nabi
datang dalam kemurnian rohaniahnya, bukan bayangan daripada angan-angan
yang tertekan atau terhimpit oleh bertimpa-timpa pikiran kacau di siang hari.
Nabi-nabi adalah rnanusia sempurna, yang hati sanubarinya senantiasa sadar,
walaupun rnatanya tertidur. Beda dengan kita ini, yang meskipun mata ter
nyalang, hati tetap tidur juga, walau siang atau malam. Dan timbul kegiatan,
timbul keaktipan, hanyalah memikirkan soal-soal kecil jika dibandingkan
kepada soal nabi. Laksana seorang "saudagar muda", yang keluar dari rumah
nya pagi-pagi, rnasuk ke dalam kantornya, memperhitungkan penggalasan,
menelpon kepada langganannya. Yang dibicarakan tidak lebih daripada soal
"yang akan masuk ke dalam perut dengan harga mahal, dan keluar dari perut
dengan warna lain!"

Hati sanubari nabi-nabi dan rasul-rasul adalah laksana sentral penerima
radio yang kuat, yang dapat menerima seluruh suara dari alam gaib; diterirna
nya dari malaikat dan disiarkan kepada manusia seluruhnya.

Ada malaikat yang merupakan dirinya di hadapan nabi, membawa dan
menyampaikan wahyu itu dengan suara yang terang. Oleh karena hebatnya
maka titiklah keringat beliau ketika menerimanya. Sesudah selesai turunnya,
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dengan rohani~. kita pun tidak mau menerima Saja, kalau tidak ada kesaksi- '
an ~~ri lidah nabi-nabi. Keterangan itulah yang kita pereayai'dan itulah yang
kita jadikan dasar dalam akal dan hati kita. Seb~b dia dat~ng dari Allah. Yang
datang dari Allah senantiasa benar! Yang lain adalah ragu di atas keraguan:
"sia-sia di atas sia-si~, sia-sialah adanya". _ ' " ' ,

, 'Filsafat adalah zhanni. kira-kira ','pada pendapat saya begitulah ada-
,nya". "menurut teori saya ialah begitu". "besar kemungkinan demiki~ ada-'
'nya." " .' -

Sendi ilmu nabi-nabi ialah wahyU. Nabi-nabi adalah :'orang-orang pilih-
an"- dari keturunan Adam: "Mustafa" artinya orang yang telah dipflil}. Sejak
dari' d~am ~andungan ibu; mereka telah mendapat penjagaan. Setelah fahir ke
dunia J!ler~ka mendapat bimbingan. Usia 40 tahun,' yakni setelah kuat jiwa
dan ragll, lflcreka'diberi wahyu; mereka naik setapak denii setapak meningkat
tangga kesempurnaan. Bati mereka tela:h disediakan terlebih dahulu buat·di-,

, tiupiSuara wahyu itu. Wal).yuyang suci, yang dibawaoleh malaikat Tuhan
yang ~ci diturunkan oleh Tuh~ Yang Maha Sud, hendaklah terletak di atas
jiwa' yang suei. Maka mengalirlah hikmat kesempurnaan ~ri lidah mereka.
dan eontoll prilakq yang baik dari perb~atanmereka. Suci ,dan dapat diper-
tanggungjawabkan di dalam segala gerak dan gerik mereka. . . J

, Berbagai maeamlah eara kedata,ngan wahyu itu. Wahyu yang mula
datang ialah "mimpi yang benar" di kala tidur. Maka jangan pulalah kit~ seru-
pakan mimpi nabi·nabi dengan 'mimpi manusi~ kebanylikan ini. Mimpi nabi
datang dalam keinurnian rohapiahnya, bukan bayangan daripada angart-angan
yang tertekan atau t~rhimpit oleh bertimpa-tjrnpa pikiran kacaud(siang hari.
Nabi·nabi 'adalah rnaDusia sempurna, yang hati sanubarinya senantiasa sidar,
walaupun matanya tertidur. Beda dengan' kita jni, yang meskipun mata ter-
nyalang. hati tetap tidur juga. walau siang atau inalam,: Dan timbul kegiatan,
tlmbul keaktipan, hanyalah memikirkan soal-soal kecil jika dibandingkan

, kepada soal nabi. Laksana seorang "saudagar muda", yang keluai dari ru~-
nya pagi-pagi. masuk ke dalam kantornya, memperhitungkan penggalasan';
menelpon kepada langganannya. Yang .dibicarakan tidak lebih daripada soal
"yang akan masuk ke 'dalam perut dengan harga mahal, dan keluar dari perut
dengan warmllain!" '. . '

. Bati S!lnubari nabi-nabi dan rasul-rasul adalah -lapana sentral penerima
radio yang kUat, yang dapat menerima seluruh. suara dari alaru gaib; diterima-
oya dari malaikat dan disiarkankepada mabusia seluruhnya.

Ada malaikat yang merupakan dirinya di hadapan nabi, membawa ,dan
menyampaikan wahyU itu dengaIi suara yang terang. Oleh karena hebatnya
maka titiklah 'keringat beliilU ketika meneriman~a. Sesudah selesai turu~ya.,

, I ,
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barulah dapat beliau nyatakan kepada yang mcndcngar. Keluar keringat kare
na kebesaran wahyu ia menjadi tali tempat "ahli-ahli sarjana Barat " yang
dengan rasa bend menyusun suatu pendapat, bahwa Nabi Muhammad itu
adalah orang yang di .... "sawan". Alangkah rendahnya "wetenschap' ini.

Teori "sawan" itu telah jatuh dengan sendirinya. bukan wetenschap
lagi. Yaitu setelah di zaman akhir ini maju ilmu "spiritisrne". Dengan latlhan
orang dapat menghimbau roh orang yang telah mati. Maka dicobalah me
manggil roh-roh orang mati itu dalam suatu majelis. Mereka datang. Lalu
dicoba memanggil roh seorang man usia besar, maka payahlah memanggil itu.
Urat-urat syaraf pemanggil tidak kuat mernikul kedatangan orang besar itu.
Dalam suatu majelis memanggil roh itu di Jakarta, belum lama berselang,
orang memanggil roh M. Husni Tharnrin; dia datang. Ki Bagus Hadikusumo
pun dipanggil. Dia pun datang. Kemudian orang perantara itu diminta me
rnanggil Syekh Muhammad Abduh! Di situ kelihatan payah dan bingungnya
ahli spiritisme tadi, sehingga keluar keringatnya! Bahkan sampai pagi hari
badannya masih penat!

Jiwa seorang nabi dan rasul, adalah jiwa kuat dan besar, yang kontak
nya bukanlah dengan roh insani, tetapi dengan "Ruhul Qudus" yang tinggi.
Dan pertemuan dengan malaikat bukanlah suatu latihan, apatah lagi wahyu.
Dia bukan didapat dengan dilatih, tetapi itu adalah "pemberian". Kalau
keluar keringatnya seketika wahyu datang, ialah karen a roh yang besar itu
masih terikat dengan jasmani sebagai insan. Urat syaraf nabi dan rasul itu
bukanlah ''kawat''.

Dan lagi penyakit sawan tidaklah menimpa orang setelah usia 40 tahun.
Penyakit sawan adalah dibina sejak kecil, Sedang Nabi Muhammad terkenal
sehat badannya sejak kecilnya.

Dan kadang-kadang Tuhan sendiri berbicara langsung dengan rasul se
bagai yang dialarni oleh Nabi Musa di atas bukit Thursina. Sekali lagi kita
peringatkan, bahwa Tuhan sendiri bubnlah bertempat di bukit Thursina.
Sedangkan dalam alam kebendaan ini ada juga kita mendengar perkataan dari
ternan kita dengan jelas, padahal dia bukan berhadapan dengan kita.

Kepereayaan kepada kemungkinan nabi dan rasul menerima wahyu,
adalah jalan pikiran yang sewajarnya bila kita tclah mengakui adanya Tuhan.
Meskipun ada juga golongan kaum filsafat yang hanya mengakui adanya
Tuhan, seeara fllsafat, dan tidak mengakui adanya nabi dan rasul dan adanya
wahyu, namun kenyataan di dalam dunia, tidaklah dapat dipadamkan oleh
pendapat kaum fllsafat yang dernikian. Perkembangan kemanusiaan dan ke
luarnya daripada gelap gulita kejahilan kepada terang benderang kehidupan,

barulah dapat. beliau nyatakan Repadil yang mendengar. Keluar keringat kare-
pa kebesaran wahyu ia menjadi tali tempat ",ilhl~~ahltsarjana ~arat'~ yang
-dengan, rasa bend menyusun suatu pendapat, bahwa Nabi Muha~ad itu
a'dalab orang yang di .... "sawan".' Alangkah rendahnya '\vetenschap" ini.

Teori "sawan" itu telilh 'jatuh qengan sendirinya, bukan wetenschap
lagi. Yaitu setelah di zaman akhir ini maju ilmti "spiritisme". Dengan latihan
orang dapat meIiihimbau roh orang yang telah mati. M3.ka dicobal$' me-
manggil TO,h-roh orang, mati itu dalam. suatu majelis. Mereka datang. LaIu
,dicoba memanggil roll s~orarrg man uSia besar, maka payahlah memanggil itu.'

. Urat-urat' syaraf pemanggil tidak kuatmernikul kedata,ngan orang besar itu~
Dalam suatu majelis memanggil roh itu di Jakarta, belum lama berselang,
orang memanggil roh M. Husni Tharnrin; dia datang. Ki Bagus l:1adikusumo
~un dipanggil. Dia pun datang. Kemudian orang p~rantara itu diminta me-
manggil Syekh' MuhanuTIad Abduh! Di situ kelihatan payah dan bingiIngnya
ahli spiri~isme tadi, sehingga keluar kerin.gatnya! Bahkan sampai pagi' hari
badannya masih penat! \'

Jiwa seorang nabi dan rasul,adalahjiwil kuat dan besar: y:arigkontak-
nY!lbukanlah dengan roh insani, tetapi dengan "Ruhul Qudus" yang ~ggi .

. Dan pertemuan dengan malaikat bukanlah suatu latihan, apatah lagi wahyu.
Dia bukan didapat dengan dilatih, tetapi itu adalah "pemberian". Kalau
keluar keringatnya seketi~a wahyu datang, ialah karen~ roh yang besar itu

, masih'terikat dengan jasmani sebagai insan. Urat SYilrafnabi dan rasul itu
bukanlah "kawat". '

Dan lagi penyakit sawan tidaklah menimpa orang setelah usia 40 tahun. ,
Penyakit sawan adalah dibina sejak kecil. Sedang Nabi Muhammad terkenal
sehat badannya sejak kecilnya.

Dan kadang-kadang Tuhan sendiri berbicara langsung dengan rasul se-
, bagai yang dialarni oleh Na1;liMusa di' atas bukit Thursina. sekali lagi kita'

peringatkan, bahwa Tuhan sendiri bliKanlah bertempat di bukitThursina.
Sedangkan daJ,am'alam kebendaan ini ada juga kita'mendengar peikataan dari
ternan kita denganjelas, padahal dia bukan berhadapan dengan kita. '

Kepercayaan kepada kemungkinan nabi dan rasul inenerima wahyu,
adalah jalan pikiran yang sewajarnya bila kita telah mengakui adanya TUruln.
Meskipun ada juga, golongan kaum ftlsafat yang hanya mengakui adanya
Tuhan, Isecara ftlsafat, dan tidilk mengakui adiuiya 'nabi dan rasul dan adanya
'wahyu, nainun kenyataan .di dalam dunia, tidaklah dapa:~ dipadarnkan oleh
pendapat kaum ftlsafat yang dernikian. Perkembangan lCemanusiaan dan ke-

, luarnya daripada gelap gulita 'kejahilan kepada ~erang bende~ang kehidupan,
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lebih besarlah modal yang diberikan oleh wahyu daripada yang diberikan oleh
filsafat. Hajat alam kepada kedatangan rasul sangatlah dapat dirasakan. Kalau
sekiranya kekacauan pikiran manusia hanya diserahkan memecahkannya
kepada semata-mata berfllsafat, akan bersimpangsiurlah jalan hidup sebanyak
kepala orang. dan tidaklah ada tujuan yang tentu dalarn perjalanan hidup itu.
Sudah beribu filosof yang datang ke dunia, namun pengikutnya kebanyakan
hanyalah terdiri daripada orang yang ragu. Ketenteraman hati barulah didapat
apabila orang kembali kepada ajaran-ajaran nabi.

Kalau tidaklah ada Tuhan mengirimkan nabi dan rasul ke dalam alarn
ini, dan man usia berpikir dan bertanya juga, mungkin jurusan pikiran akan
menuju juga mencari inti rahasia kejadian alam itu, terjadi sendirikah atau ada
yang menjadikan. Mesti juga akan tirnbul pikiran bahwa aturan seindah ini
dalam alarn, mustahil akan terjadi sendirinya. Mesti ada penciptanya, yang
mempunyai kekuasaan mutlak, dan kesanggupan mengatur. Tetapi pendapat
yang semata-mata dari akal pikiran itu, ruscaya akan ada tanding dan banding
annya. maka timbullah pertukaran pikiran yang hebat, timbul pertentangan
yang tidak ada keputusan, sebab hakirn tidak ada. Maka kian kacaulah keada
an, campur aduk di antara yang benar dengan yang salah. Dan pedoman tidak
ada.

Sebab itu maka nyatalah bahwa perutusan utusan-utusan Tuhan, nabi
dan rasul, suatu kemestian. untuk menyingkirkan alam daripada berenang
renang dalam lautan ragu karena tidak sanggup mencari keputusan yang tetap.
yang akan menghabiskan pertentangan. Tugas nabi dan rasul adalah memberi
ujung pikiran yang menerawang itu, dan memberinya batas, sebab dia mesti
diberi batas. Memberinya keputusan, karena dia tidak pernah puas. Memberi
kan tempat berdiri, atau tempat berpegang bagi pikiran yang belum kokoh
pendirian dan belum kuat perpegangan. Masa derni rnasa, umat manusia
menerima warisan itu. Sehingga di dalam alam ini tirnbullah golongan ter
besar, yang tidak merasa ragu, dan mendapat keputusan hati dengan keputus
an itu, yaitu bahwa alam ini ada Khaliknya. Pikiran boleh senantiasa berjalan,
dan kalau sanggup cobalah berfilsafat sampai setinggi-tingginya. Bertarnbah
tinggi fllsafat, bertambah terasalah rurnit dan sulitnya yang sedang dipikirkan.
Dengan adanya agama yang dibawa rasul, dengan adanya terlebih dahulu pen
dirian, maka sepayah-payah pikiran menerawang, telah ada tempat pulangnya.

Dengan perantaraan Iidah rasul-rasul dan nabi, kita telah diberi pense
nalan tentang Allah. Kita telah diberi tuntunan ten tang sifat-Nya dan zat-Nya.
Tentang perbuatan-Nya dan kuasa-Nya. Kepercayaan kepada Allah, di ujung
nya, dikunci dengan kepercayaan kepada hari kiamat. Di bar! kiamat segala

lebih besarlah moda,l yarig diberikan oleh wahyu daripada yang diberikan oleh, ' ,
ftlsafat, Rajat. alam kepada kedatangan rasul sangatlah dapat dir,asakaI).:'Kalau

. ' sekitanya kekacauan pikiran milOusia hahya diserahkan memecahkanl).Yi!-
. kepada semata-rnata berfilsafat, akan bersirnpang siurlahjalan hid up sebanyak
. kepala orang, dan'tidaklah ada tujuan yang tentu dalaril perjalanan hid'up itu ..

Stidah beiibu filosof yang datang ke dUIi.ia,namun pengikutnya,kebanyakan
hanyalah terdiri daripada orang ya~g ragu. Ketenteraman hati barulah didapat
a:pabila orang kerhbali kep~da ajaran-ajaran nabL "', ..

~au tidaklah 'ada' Tuhan mengrri~~n ,nabi dan rasul ke dalam aIam
ini, daB man usia berpQtir dan bertanya' juga, mungkin jurusan pikiran akail
menuju juga mencaii inti rahashi kejadian alam itu, terjadi sendirikah atalJ ada
yang menjadikan. Mesti juga akan timbul pikiran bahwa at~rim seindah ini

-<' dalam alam, milstahil akan terjadi sendirinya. Mesti ada pen ciptanya , yang
. 1fl1empullyai kekuasaan mutlak, dan ke~anggupan mengatur. Tetapi pendapat·

yang semata~mata dari akal pikiran'ifu, niscaya. ak'an ada tandulg dan banding-
annya, Ihaka timbullah pertukaran pikiran yang hebat, timbul pertentangan ,
yang tidak ada keputusan, sebab hakim tidaIc.ada. Maka kian kacaulah keada- ,
an,campur aduk dianta!ayang benar dengan yang saJah. Dan pedoman tidak
adL ' .' ,

Sebab .itu maRa nyatalah bli.hwa perutusan utusan-utusan Tuban, nabi
dan rasul; suatu, kemestian, untuk menyingkirkan, alam daripada berenang-
renang dillam lautan ragiJ karena tidaksangg'up mencari keputusan yang tetap,
yang akan menghabiskan pertentangan. Tugas nabi da:n'rasul adalah memberi

\ ujung p~an yang menerawang itu, dan memberinyabatas, sebab dia' mesti ,
diberi batas.,. Memberinya: ~epuriIsan, karena dia tidak pernah P':las, Memberi-
kan tempa!, berdiri, atau tempat berpegang bagi .pikiran yang belum kokoh
pendirian dan belu.m kuat perpegangan. Masa derni masa, umat. manuSia
'qtenerima warisan' ItU: Sehingga di dalam aiam ini timbullah gol,ongan ter-
besar, y;mg tidak merasa ragu, dan mendapat keputusan haH dengan keputus-
an itu, yaitu bahwa allim ini ada Khaliknya. Pikiran bole,h sen~tiasaberjalan,
dan kalau sanggup' cohalah berfilsafat sampai setinggi-tingginya. Bertam~ah
tinggi filSlifat, bertambah .terasalah rurnit 'dan sulitnya yang sedang dipikirkari;
Denganadanya agarna yang dibaw,arasul, dengan adanya terlebih dahulu pen-
dirian, rnab sepayah-payah pikiran mimerawang,'felah ada tempat' pulangnya.

, Dengan, perantara,an lidah'rasul;rasul dan nabi, kita'telah diberi penge ....
'nalan tentang Allah, :Kita telah diberi tuntunan ten tang sifat,Nya dan zat-Nya.
Tentang, peI;buatan-Nya. dan kuasa-Nya. Kepercayaan kepada AIJ.3h, di ujung-
nya~ dikunc(dtmga~ kepercayaan kepada hari ~at. pi' hari kiamat segala
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sesuatu akan mendapat pertimbangan yang selayaknya. Pengajaran yang
diberikan rasul-rasul itu yang langsung mengenai jiwa, hati sanubari dan akal,
menimbuLkan keyakinan dan lman. Orang yang berfilsafat mengatakan ini
hanya sernata-mata "dogma". Habis bagaimanalah juga kerap kali merasa
tidak dogma?

Filsafat juga kerap kali merasa tidak puas dengan kehidupan ini. Di sini
kerap kali tidak bertemu kesenangan. Seorang yang jujur, menjadi terbujur.
8anyak bangsa keeil memperjuangkan haknya yang dia yakin akan kebenar
annya. Datang bangsa besar, maka si bangsa keeil tadi pun ditindas dan di
kalahkan. Banyak pemimpin dan penganjur bangsa, berjuang dengan separau
parau suara menyerukan kebenaran; hilang putus demikian saja. Banyak
penipu besar beroleh kekuasaan. Dan banyak lagi eontoh yang lain yang
menyebabkan hilang kepuasan orangmemandang hidup ini. Sehinggamengaji
nilai apakah arti hidup; apa tujuan dan apa kegunaan hidup, menjadi pula
salah satu keasyikan dalam filsafat. Ini menunjukkan bahwa "fithrat" manu
sia sendiri ingin merasai apa artinya 'khulud', apa artinya 'kekal'. Dan kalau
ada filosof yang mengambil keputusan saja bahwa hidup di belakang mati itu
hanyalah angan-angan saja, yang sebetulnya tidak ada, maka keputusan itu
adalah keputusan yang jiwanya sendiri belum juga mengakuinya. Kadang
kadang sekeras-keras sorak orang yang ingkar, adalah menyoraki jiwanya
sendiri supaya tunduk kepada otaknya. Tepat benar apa yang pernah di
jawabkan oleh Mohammad Iqbal, ketika ditanyai orang pendapatnya tentang
Nietzehe: "Kafir otaknya, beriman hatinya!"

Ingin kekal adalah fithrat manusia. Kalaupun dia tidak percaya akan
hari kiamat, sekurangnya dia pereaya akan ganti hari kiamat itu, yaitu kekal
nya nama baik sesudah mati. Moga-mogamenjadi sebutan mulia di bibir
orang; hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang jua!

Maka kedatangan nabi dan rasul-lah yang membawakan wahyu yang
dapat memberikan kepuasan jiwa karena keraguan itu. Hidup kedua kali, yang
lebih indah daripada hidup yang sekarangdinyatakan dengan tidak ragu-ragu,
Tidak ragu-ragu itulah dia agama. Sampai kepada detail-detailnya (cabang
cabangnya) yang terkecil.

Filosof datang membawa pikiran dan membawa teori berbagai ragam.
Diterirna atau ditolak orang, bukanlah soal bagi mereka. Kadang-kadang
mereka hanya pandai sehingga menyatakan pikiran itu saja, dan dalam ke
hidupannya sehari-hari dia tidak berubah daripada orang banyak. Kadang
kadang ahli-ahli pikir itulah yang mesti dituntun oleh orang lain di da1am
menempuh hidup. Dalam menghitung bintang-bintang di langit, kakinya ter-

sesuatu akan mendapat pertimbangan: yang selayaknya.' Pengajaran yang
diberikan rasul·rasul itu yang langsung mengenaijiwa, hati sanubari dan akal,
menimbulkan 'keyakinan dan lman. Orang y~g berfilsafat mengatakan'ini
hanya semata·mata "ddg~'< .-Iabis bagaimanalah ju'ga ke~ap kali merasa
tidak dogma? , . " ,

Filsafatjuga kerap kali merasa tidak p~as de~gan ke'Wdupan ini. Di ~i
kerap kali tidak bertemu kesenangan. Seorang yang jUjur; menjadi terbujur:
Banyak bangsa kecil memperjuangkan haknya yang dia yakin' akan kebenar·
anoya. Datang bangsa besar, maka'si, bangsa kecil tadi p~ ditindas dan di· '
kalahkan. Banyak .periri~pin dan penganjur bangsa, berjuang dengan separau·
parau s~ara menyerukan k~benaran; hilang putus deinikian s.aja. Banyak
penipu besar beroJeh kekuasaan. t>afi banyak lagi contoh ,yang lain yang
menyebabkan hUang kepuasan orang memandang hidup ini. Sehingga mengaji
,nilai apakah arti hidup; apa, tujuan dan' apa kegUnaan hidup, menjadi pula
salah satu keasyikan dalam fllsafat: Inimenunjukkan bahwil "fithrat" manu-

, sia'senduj inginmerasiu apa artinya 'khul\1d\ apa artinya 'kekal'. Dan kalau
ada·fllosofyang mengambil keputusan saja bahwa hidup di ,belakang mati itu
hanyalah' angan-angan s,aja, ya!lg sebetulnya tidak ada, maka kepu!usan itu :
ad81ah keputusan yang jiwanya sendiri belum j!lgamengaku~ya .. Kadang-'
kadang se~eras-ker~s sorak ora,ilg yang mgkar, adalah meriyoraki ji~ahya'
sendiCi supaya tunduk kepada otaknya. Tepat benar' apa yang pernah di-

, jawabkan oleh Mohammad Iqbal, ketika ditanyai orling ;>ehdapatnya timtang
Nietzche: "Kafrr ot'aknya, beriman hatiil.Ya!" "

Ingin kekal adalah flthrat manusia. Kalaupun dia t~dak percaya akan
hari kiamat, sekurangnya dia per~aya akan ganti hari kiamat'itu, yaitu kekal-
nya nama baik sesudah mati. Moga-moga menjadi sebutan. mulia di bibir
orang; hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang jua!

Maka kedatangan nabi dan rasul-lah yang membawllkan wahyu yang.
• ~ ~ I~

dapat memberikan ~epuasan jiwa' karena keraguan itu. H!dup kedua ~ali, yang
le,bili indah daripad'a hidup yang sekarang dinY'atakan dengan tidak ragu-ragu.
Tidak .ragu-ragu itulah dia' agama. Sampat, kepada detail-detailnya (cabang-
cabangnya) yang terkecil. . " .

Filosof data:ng membawa pikiran dan: mem~a~a teori berbagai ragam.
Ditemna atau ditolak orang, bukanlah soal bagi mereka. Kadang-kadang
mereka. hanya pandai sehingga menyatakan pikiran'itu, Saji, dan dalam Ice·
hidupanoya sehari-hari diatidak berubah daripada orang bllJlYak.Kadang-
kadang ahli-ahli pikir itulah yang mesti dituntun oleh orang lain di dalam. .
menempuh, hidup. Dalam p1enghitung bintang-bintang di langit, kalQnya ter-

I -..
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aeung. Tetapi nabi dan rasul bukan saja membawa wahyu, mereka pun me
mimpin dan mendidik.

"Ke sana jalan yang akan kita tuju, dan mari saya pimpin!"
Pendidikan bukan pengajaran. Pendidikan adalah latihan rasa, yang

tidak tertulis dalam buku. Pendidikan bukan pula disiplin ketentaraan, yang
kalau tidak ada paksaan tidak bisa menjadi.

Kita tidak dapat membutakan mata bagaimana hebatnya "revolusi"
yang terjadi karena kernajuan ilmu pengetahuan. Tidak dapat kita lupakan
bagaimana hebat revolusi "perhubungan" dari satu benua ke satu benua se
telah orang mendapat kapal api, merubah susunan ekonomi. Tidak dapat kita
lupakan revolusi setelah Edison mendapat lampu listrik. Dan paling akhir
betapa pula hebatnya revolusi dalam kehidupan man usia di burni lantaran
pendapatan tenaga atom. Dan sekarang telah rnenyelidiki ruang angkasa pula.
Tetapi semua orang mengakui bahwasanya revolusi-revolusi yang dernikian,
tidaklah besar kesannya merubah jiwa tamak dan loba manusia, bahkan itulah
yang memperdalam rasa hasad dengki eemburu di antara bangsa-bangsa. Teta
pi eoba lihat "revolusi" kehidupan yang tereipta karen a wahyu yang dibawa
nabi-nabi, Mereka menuliskan perubahan-perubahan yang amat hebat bagi
jiwa raga dan nilai hidup. Ajaran nabi-nabi atas perubahan jiwa manusia,
tidaklah kena kalau dibandingkan kepada "revolusi" ilmu pengetahuan
lantaran mendapat tenaga atom. 8andingannya yang kena, adalah bagaimana
tanah gersang, ditiupkan kepadanya "nyawa" lalu IUdup karena menerima
wahyu, dengan kemurnian jiwa yang jadi kering karena bertambahnya ilmu
pengetahuan.

Cobalah lihat bagaimana tukang-tukang pukat di tepi danau Galilea,
berubah menjadi Hawariy dan menyiarkan kebenaran dan menundukkan ke
rajaan Romawi hanya dengan ujung tongkat. 8agairnana pejuang-pejuang yang
lernah badan, tetapi kuat hati ketika dimasukkan ke dalam kandang singa.
Mereka menghadapi maut dengan senyum.

Bagaimana pergajul-pergajul zaman jahiliyah, hidup dalam kegelapan,
menjadi budak daripada syahwat dan hawa nafsu, menguburkan anak perem
puannya hidup-hidup, membuat berhala daripada kurma dan setelah lapar
kurma itu dimakannya; di dalam masa beberapa bilangan tahun saja berubah
menjadi pahlawan-pahlawan irnan yang gagah perkasa; rnalam bercermin
Kitab Qur'an, siang bertongkat pedang pahlawan! Dalam masa 2S tahun saja,
dua singgasana besar menjadi tumbang, yaitu singgasana Kisra di Persia, dan
singgasana Kaisar di Siria. Inilah yang dikatakan Thomas Carlyle bahwa pasir
Sahara tandus itu berubah menjadi mesiu, dan membakar segala kekaburan

"

aeung. Tetapi nabi dan rasulb1Jkan saja membawa wahyu, mereka pun me·
mimpin dan mendidik: " '. '

" ' "Ki: sana jalan Yilng akan kita tuju, ,dan mari saya pimpin!"
Pendidikan '1;>ukan pe~~ajaran. Pendidika~ a.tialah latihan'rasa), yang

tidak tertulis dalam buku. Ptmdidikan bukan pul~ disiplin ketentaraan,yang
kalau tictak ada paksaan tidak bisa menjadi ..

, Kita tidak, dapat membutakan mata bagaimana' hebatnya "revolusi"
yang terjadi karen a kemajuan ilmu pengetahuan. Tidak dapat kita lui>wn
bagaim~na hebat revolus,i "perhubungan" dari Satu' benua ke ,satu benuase-
teiah orang mendapat kapal'api; merubah susunan ekonomi. Tidak dapat kita
lup.akan revolusi' setelah Edison mendapat lampu'listrik:,.Dan paling akhir '
betapa pula hebatnya revolusi dalam kehidupan manusia 9i bumi lantaran
pendapatan tenaga 'atom.J}(in sekarang telah menyelidiki ruang angkaSa pula.,

, Tetapi ~mua orang mengakui bahwasanya ' revolusi-revoJusi yang demikiail,
tidaklah besar kesannya merubah jiwa tamak dan loba manusia, bahkan itulah
yang memperdalam rasa h,asad d1mgki,eemburu df ant;rra bangsa-bangsa. Teta-
pi eoba lihat"revolusi" kehidupan yang tercipta karena wahyu yang dibawa '
nabi-pabi. Mereka menuliskan perubahan-perubahan, yang amat \hebat bagi'
jiwa raga dan nUai hidup .. 'Ajaran nabi-nabi atas perubahan jiwa manusia,
tidaklah ke,na' kalau dibandingkan kepada "revolusi" ilmu pengetahuan
lantatan mendapat tenaga atom. Biilldingannya yang'kena, adaIah bagaimana
tanah gersang, ditiupkan kepadanya "nyawa" lalu hidup karena menerima
wahyu, ,dengan kemurhian jiwa yang jadi kering karena bertambahnya ilniu'
pe~ge,tahuan., " , .,', '
" Cobalah lihat bagaimana tukang-tukang pUkat di tepi danau Galilea,

, berubah ,nenjadi Hawariy dan menyiarkan kebenaran dan menundukkan ke-
, rajaanRomawi hanya dengan ujung tongkat. Bagaimana pejuang-pejuang yang
lchmh badan, tetapi kuat hati keti~ dimasukkan ke dalam ~andang singa.
Mereka menghadapi maut dengan senyum.

Bagaimana pergajul-pergajul zaman jahiliyah, hidup ~alam kegelapan,
menjadi budak daripada syahwat-dan haw;! nafsu, menguburkan anak perem- '
puannya hidup-hidup, membuat berhala daripada kurma dan setelah' lapar ~'
kurma itu dimakannya; dJ,daliun masa beber~pa bilangan tabun saja berubab
menjadi pahlawan-pahlawan im;m yang gagah perkasa; malam bercermin
Kitab Qur'an, siang bertongkat pedang pahlawan! Dalarn masa 25 tabun saja,
dua stnggasana besar menjadi t~mbang, yaitu singgasana Kisra di Persia, dan'
singgasana Kaisar di Siria. Inilah 'yapg dikatakan Thomas Carlyle bahwll pasir
Sahara tandus itU"berubah menjadi mesiu, dan membakar ~eg~a kekaburan
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•
Nabi-nabi dan rasul-rasul mernang orang-orang besar. Tetapi nabi-nabi

sebagai orang besar, lain daripada orang besar yang lain. Sejarah kemanusiaan
sejak zaman purbakala penuh dengan nama orang-orang hew, mempunyai
keistimewaan, keberanian, kepahlawanan. Orang-orang besar seperti demikian
dinamai juga "genius". Dan kalimat "genius" itu berdekat dengan kalimat
"jin", yaitu makhluk halus. Dan berdekat juga dengan "junun", artinya gila.
Orang-orang besar seperti demikianlah yang memperbaharui sejarah, meng
goncangkan masyarakat, dan kadang-kadang merubah gambar peta sejarah.

Kebesaran adalah puncak-puncak yang dapat dicapai oleh beberapa
manusia di segala zaman dan waktu. Yaitu orang yang nilainya lebih daripada
beribu bahkan benniliun orang. Kebesaran itu bertingkat juga, berlebih dan
berkurang. Ada orang yang lebih kebesarannya dalam satu hal dan kurang
dalam hal yang lain. Laksana bintang di langit juga. Kita lihat dari burni ini
semuanya sarna tingginya dan sarna tidak tercapai oleh ukuran kita. Padahal
bintang di langit itu bertinggi rendah juga.

Orang besar datang dalam lapangannya masing-masing. Ada fI.1osof
pernandu perkembangan pikiran. Ada pejuang mengeluarkan pendapat dan
hasil penyelidikan yang baru, yang menimbulkan revolusi dalam perkembang
an ilmu pengetahuan. Ada pula pujangga besar yang menentukan arab berpi
kir dari segi kesusastraan. Ada kepala perang atau pejuang kcmerdekaan yang

7. Di antan Nubuat dan Kebesaran

hidup yang terdapat daJam dunia! lnilah yang dikatakan oleh Toynbee "saau
revolusi jiwa yang paling dahsyat daJam sejarah!"

Ajaran nabi dan rasul menghidupkan kembali jiwa yang mati, padahal
badan maslh bernapas. Tugas rasul-rasul dan nabi-nabi adalah mengangkat
manusia dari dalam lembah cornberan hidup, sebingga timbul niw hidup.
Menimbulkan Nur yang sakti pada mata yang telah mulai meredup dan
muram, karena tekanan ragu. Memungut hati insan yang telah terlempar ke
dalam lembah kotor, rnengambilnya dan membasuhnya dengan hidayat dan
petunjuk, sehingga walaupun kedatangan manusia ke dunia ini hanya dalam
masa yang terbatas sekali, namun Inereka sanggup memberi tempo pendek itu
dengan amal dan keyakinan.

Kita mengakui akan jasa filsafat. Tetapi kedudukan nubuat tidaklah
dapat dibandingkan dengan ftlsafat itu.

Sebesar-besar seorang fllosof, tidaklah dia akan dapat menentang mata
nya seorang nabi,

hidup ,yang terdapat dalam dunia! Inilah yang dikatakan oleh Toynbee "saiu
revolusi jiwa yang palingdahsyat dalam sejarah!" ,

, Ajaran nabi dan rasut menghidupkan kembali Jiwa yang ~ati, padahal
badan rnasih bernapas. Tug~s rasut-rasul dan nabi-nabi adalah mengang1qlt '
rnanusia (;lari dalam lembah' comberan hidup, sehingga timbul nilal hidup.

'Menimbulkan Nur yang sakti pada mata yang telah'mulai meredup dan
muram, karena tekanan ragu. MemungUt hati insan yang telah'terlemparke
dalam lembah kotor; mengambilnya dan. membasuhnya dengan hidayat dan
petunjuk, sel$gga walaupun kedatangan manusia ke duola ini hanya dalarn
masa y~g 'terbatas sekali, namun Jnereka sanggup memberi tempo pendek'itu
dengan amal dan keyakinan. ' .,

Kita mengakui akan' ja~ ftlsafat. Tetapi' kedudukan nubuattidaklah
dapat dibandingkan dengan ftlsafat itu. : I

Sebesar-besar seorang fllosof, tidaklah. -dia akan dapat meneptang mata-
oya s~orang nabL ' ' ,

1. Di antara Nubuat'dan Kebtsaran

,I . , "

. Nabi-nabi dan (asul-rasul memang orang-orang besar. Tetllpi nabi-nabi
sebagaiorang besar, lain daripada orangbesar yang lain. Sejarah kemanusiaan
sejak zaman purbakala penUh dengan, nama orang-orang besar, mempunyai

, keistimewaan, keberanian, kepahlawanan. Orang-orang besar seperti d~inikian
dinamai juga "gerpus". Dan k~at"genius" itu berdekat dengan kalirnat,
"jin", yaitu makhluk haIus. Dan 'berdekat juga dengan. "juriun", artinya gila.
Orang~orang b~sar seperti demikianlah yang memperbaharui $ejarah, meng-
goncangkan masyarakat, dan kadang-kadang merubah gaIJlbar peta sejar3h.'

'Kebesaran adalah puncak-puncak yang dapat dicapai oleh beberapa
rnanusia disegala zilffian dan wak,tu. Yaitu orang yang nilainya lehih daiipada
beribu bahkan bermiliun orang. Kebesaran itu bertingkat juga; berlebih dan
b~rkurang. Ada orang,lang lebih kebe'sarannya dalam. satu hal dan kurang
dalam hal' yang lain. La,ksana bintang di langit juga. Kita lihat dari burni ini
s~muanya sarna tulgginya dan. sarna tidak tercapai oleh ukuran kita. Padalial
bintan'g ~i langit itl,l bertinggi rendabjuga. ' j

Orang' besar datang dalam Japangannya masing-masing. ,Adaftlosof
pemanduperkembangan pikiran. Ada pejuang mengeluar~ pendapat. dan

. hasil penyelidikan yang baru, yang menimbulkan re~olusi dalam ·perkembang-
an ilmu pengetahuan. Ada pulJi pujangga bew yang'~enentukan l!Dh' berpi-
kir dari segi.kesusastraan. Ada kepala perang atau pej~gfemerdekaan yang
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mengeluarkan bangsanya daripada tindasan bangsa lain dan membina kerner
dekaan. Ada pula, dan ada pula!

Apakah yang menimbulkan kebesaran seseorang? Ketika ditanyai orang
kepada George Bernard Shaw apa sebab-sebab dan di mana segi kebesaran
nya? Dia menjawab bahwa dia hanya manusia biasa saja. Dia tidak mengakui
adanya kebesaran pada dirinya. Karena apa yang dipikirkannya, itu jugalah
yang dipikirkan oleh orang lain. Kadang-kadang yang dikatakannya adalah hal
biasa juga. .Tetapi karena terbit dari dia, dan bersesuaian dengan apa yang di
pikirkan orang, lalu diterima orang sebagai suatu keistimewaan, Seorang besar
yang lain, besar dalam masyarakatnya, Kalina masyarakat itu masih "tolol".
Dan ada orang yang dipandang besar itu, hilanglah kcbesarannya dan keisti
mewaannya itu apabila dia telah dipindahkan ke tempat lain di luar rnasyara
kat tempat tumbuhnya. Dan bertambah besar seseorang bertambah pulalah
jelas di mana segi-segi kelemahannya. Kadang-kadang seorang besar itu adalah
seorang yang paling bobrok! Kadang-kadang seorang besar da1arn pembinaan
satu negara, adalah seorang yang paling tidak dapat dipercaya dalam urusan
wanita! Dia berpidato mengajak orang supaya melepaskan masyarakat dari
pad a "krisis akhlak", sedang dia sendiri adalah seorang yang paling bejat
akhlaknya. •

Napoleon yang begitu terkenal dalam sejarah, yang jarang dunia men
dapat orang sebesar itu, terkenal pula karen a bejat moralnya. Pemungkir janji.
Tak tahan melihat perempuan cantik, J.J. Rousseau adalah pujangga besar
yang ternarna karena teori-teorinya ten tang pendidikan dan ten tang negara.
Dia terkenal dalam kehidupan pribadi sebagai seseorang yang tak dapat di
horrnati, karena rendah akhlaknya. Bismarck yang rnenjadi kebanggaan
bangsa Prusia dan dapat mempersatukan Jerman dengan "besi dan api", ter
kenal sebagai orang yang tidak dapat iipegang janjinya. Hitler yang begitu
besar, yang sampai menirnbulkan "kebakaran besar" duma, di perang dunia
yang kedua, adalah seorang setengah gila yang kadang-kadang seperti anak
anak. Suka disanjung dipuji setinggi langit, dan bengah hidungnya kalau di
katakan "Fuhrer". Dan menangis tergarung-garung kalau kehendaknya di
halangi. Nelson yang didirikan patungnya dan dijunjung tinggi oleh bangsa
lnggris, adalah seorang yang dengan terang-terang mengadakan hubungan
cabul dengan perempuan yang sedang bersuami. Namun begitu, mereka se
muanya tetap orang besar. Bukti dari hasilperjuangan mereka dalam lapangan
yang tertentu menyebabkan mereka tetap dihesarkan orang.

Orang-orang hew yang terkenal dalam dunia itu, tidak kurang yang di
timpa penyakit jiwa. Ada yang kena penyakit yang dinamai "homo sexual".

mengeluarkari.bangsanya daripada tindasan bangsa ~ain dan me,mbina kerner-
dekaan. Aqa P)Ji;l, dan ada pula! , ' "

Apakah 'yang menimbulkan kebesaran seseorang? Ketika dItanyai or;mg
kepada George Bernard Shaw ip~ sebab-sebab dan di mana segi kebesaran-
nya? Dia -menjawab bahwa wa haoya manusia blasa saja. Dia,tidak, mengakui
adanya kebesaran pa:da dirinya. Karen a apa yang dipikirkannya, itu jugalah
yang dipikirkan 'oleh orang lain. Kadang-kadang yang dikatalcannya adalah hal
bjasa juga. _Tetapi kareria terbit :dari dia, ,dan qersesuaian dengan apa yang di-
pikjr kan' orang, lalu diterima orang sebagai suatu keistirnewaan. ~orang b,esar
yang lain, be~,r dalam m,asyarakatnya, K'aljna rriasyarakat itu masih "tolol".
Dan ada orang yang dipandang besar itu, hilanglah kebesarannya dan keisti-

~ mewaannya itu.apabila dia'telah dipindahkan ke tempat lain di luar masyata-
• I 1\

kat tempat tumbuhnya. Dan bertambah besar seseorang bertamhah pulalah
jelas pi mana Segi-segikelemahannya. Kadang-kadang seC?rang.besaritu adalah
seorang yang paling bobrok! Kadimg-kadang seorang besar, dalam pembinaan
satu 'pegara, adalah seor~ng ya'ng paling tidak dapatdipercaya dalam urusan
wanita! Dia berpidato rriengajak orang supaya melepaskao masY3;rakat dari-
pada "krisis akh,lak", sed;lng dia sendiii adalah seorang yang paling bejat
aklilaknya., ,''I.

Napoleon yang begitu terkenaJ. dalam sejarah, yang jarang dunia men-
dapat orang sebesar ihi, 'terkenal pula karena beja t mo;aln~a. Pemungkir janji.
Tak tahan melihat peren:tpuan cimtik. J.J.' Rousseau ·adalah pujangga besar
yang, ternama. karen a teori-teorirty'a ten tang pendidikan dan' ten tang negara.

" 'Dia, terke~a~, dal~ ke~dupan pribadi ~bagai seseorang yang tak dapat di-
hormati, karenarendah akhlaknya. Bismarck yang menjadi kebanggaan
bangsa Prusta dan dapl,lt rnempersatukan Jerman dengan ;'besl dan apr" ter~

I '. ,

kenal ~ebag~i orang yang tidak dapat :lipegang' janjinya. Hitler yang begitu
JJesar, yang sampai menirnb\:'lkan' "kebakaran besar" duma, di perang dunia
yang :ICedua,adalah seorang setengah gila yang kadang-kadangseperti anak-,
anak. Suka disanjung dipuji setinggi langit, dan bengah hidungnya kalau di-

'katakan "Fu1)rer'!.· Pan menangis tergarung-garung kalau ,k~hendaknya di-
halaIJ,gi.Nelson' yang didirikan t>~iungnya dan dijunjung tinggi' oleh bangsa
htggris;, adalah seorang yang dengan terang-terang mengadakan hu~ungan ,
cabul dengan perempuan yang sedang bersuami. Namun begitu, mereka se~'
muanya tetap orang besar, Bukti dari ,hasH perjuangan mereka dalam lapangan
yang teitentu menyebabkan mereka .tetap dibesarkan orang.

Orang-orang besar yang terkenal dalam dunia itu, tidak }qJrang'yang di-
timpa penYl!-kitjiwa. Ada yang kena peny~t yang dinamai "homosexual",

, • I' ~', t
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Kalau kebesaran itu adalah perluasan dari satu segi jiwa manusia dan
perluasan kesanggupan, sehingga kelihatan kuatnya di satu segi dan lemahnya

Nabt-mbi

tidak suka kepada perempuan, lebih suka kepada anak laki-laki. Atau sangat
keras sentimennya, menangis tersedu-sedu, tertawa terbahak-bahak. Atau gila
hormat. Membangga dengan bintang-bintang yang terse mat di dada. Membe
ngah hidungnya melihat parade atau defile ten tara yang berbaris memberi
hormat kepadanya. Ada yang pendendam. Ada yang seakan-akan gila dengan
satu "hoby", suatu kesukaan. Misalnya memelihara burung, mengumpulkan
bermacam-macam anjing, atau mesti dipergantikan setiap malam perempuan
lacur yang akan meladeni nafsunya. Ada yang takut melihat tikus, takut me
lihat katak, walaupun dia seorang jendral yang gagah berani di medan perang.

Oleh karena itu bukanlah halluar biasa, kalau kehidupan orang-orang
besar itu terbagi dua. Yang tertutup dan yang terbuka. Yang tertutup itu di
sellmuti di dalam Istana-istana tempat mereka berdiam, dengan berbagai pro
tokol dan etiket. Dan bahagian luar yang kelihatan oleh masyarakat, rnern
perlihatkan bellau seorang yang saleh, seorang dermawan. Dan apabila pintu
telah tertutup, lanjutlah kembali hidup bellau yang sebenarnya.

Bangsa Eropa dan Amerika yang telah maju itu, karena kerap kall telah
mengalami orang-orang besar yang seperti itu, telah menerima saja hidup yang
demikian sebagai suatu kenyataan.

Memang sudah begitu kehidupan orang besar, apa hendak kita perbuat.
Daripada rugi untuk umum, lebih baik dibiarkan saja mereka hidup sebagai
demikian. Karena banyak orang yang budiman jujur, baik hati, lemah lembut,
menimbulkan simpati pada orang banyak. Tetapi orang yang sebagai demikian
tidak mempunyai kebesaran yang akan sanggup menghadapi soal-soal sullt
yang harus dihadapi. Lalu orang berpikir, lebih baik "didiamkan" saja segi
kelemahan pribadi orang besar itu, dan diambil saja manfaat daripada dirinya
dalam soal yang dapat diambil.

Kalau kita ingin hendak mempunyai orang besar dalam alam ini, hanya
itulah macam orangnya yang akan kita dapati. Bertambah besarnya, bertam
bah pula besarnya hal yang akan menimbulkan tantangan dalam jiwa kita.
Orang-orang yang seperti demikian kadang-kadang lebih baik jika kita lihat
dari jauh, daripada didekati.

Oleh sebab itu lebih baik kita meningkat kepada kebesaran yang lebih
tinggi, yang lebih mulla dan indah.

tidllk suka kepada perempuan, lebih suka kepada anak'laki-lakL Atau sangat
keras sentirnennya, menangis tersedu:sedu, tertaw'a, terbahak-bahak. Atau gila
hormat. Membangga,dengan bintang-bintang yang,tersernatdi daqa. Mernbe-
ngah hidungnya metihat parade atau defile tentara yang berb~ris me'm\>eri
hormat 'kepadanya. Ada yang pendendam. Ada yangseakan-akan gila'derigan
'satu '''hoby':, suatu kesukaan. Misalnya memelihara burung, mengumpulkan
benriacam-macam anjing, atau mesti dipergantikan setiap malart) 'perempuan
lacur yang ,akan meladeni nafsunya. Ada ya":g. takut melihat tikus, takut me-
lihat katak, w.alaupun dia seorang jeildral yang gagah berani di medan perang.

Oleh karena itu bukanlah halluar biasa, kalau 'kehidupan orang-or;in~
besar itu terbagi dua. Yang tertutup dan yang terbuka. Yang tertutup itu'di-

, ',selirnuti di dalam istana-istana tempat mereka berdiain, dengan berbagai pro-
tokol dan etiket. Dan bahagian luar yang kelihatan oleh rnasyarateat, mem"
perlihatkan 'beliau seoriulg yang sal~h, seor~ng dermawan. Dan apabila,pintu
telah tertutup, lanjutlah kembali hidup beliau yang sebenaniYa.

Bangsa ETopa dan Amerika yap.g telah'm~juitu, ~rena kerap kali telah
, mengalarni orang-orang besar yang seperti'itu, telah menerirna saja hidup yang
de,mikian sebagai sliatu kenyataan.

Memang sudah begitu kehidupan orang' besar, apa hendak kita perbuat.
; f?aripada rugi untuk. umum, lebih baik'dibiarkan Saja mereka hidup sebagai ..

dernikian. Karena banyalc orang yan~ budiman ju~ur~baik hati, lemah lemb~t,
menirnbulkan sirnpati pada orang banyak. Tetapi orang yang sebagai demikian
tidak mempunyai I kebesaran yang akan sanggup' menghadapi soal-Soal sulit

. \....,. . . .

yang hams dihadapi. Lall;l orang berpikir, l~bih baik "did~kan" saja segi
,keleinahan pribadi orang besar itu, dan diambil saja manfaat daripada di~inya
d~am soal yang dapat diambil. .. .

Katau,kita ingfu hendak mempunyai orang be,~ardalam alam ini, hanya
itulah macam orarignya yangakan 'kita,dapati. Bertarnbah hesarnya, bertam- _
bah pula besarnya .hal yang ak,an menirnbulkan tari.~ngan d~am jlwa kita ..
Orang-orang yang seperti demikian kadang-kadang lebih, baik jika kita lihat
dari jauh, daripada (I.i~ekati. '
, • Oleh sebab ,itu lebih baik kita meningkat kepada kebesaran, yang lebih·
tinggi, yap.g le1)ih mulia da!1 indah;

\, \

Nabi-nabi,. " , r

Kalau kebesaran itu adalah perluasan dari ~tu segi jiwa rnanusia .dan '
, perluasan kesanggupan, se~gga kelihatan kuatnya di satu segi dan lem8hnya

, .'
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Oleh sebab itu maka orang yang telah dipilih dan ditentukan buat men
jadi nabi dan utusan Tuhan, senantiasalah jiwa itu dibersih dan disucikan
dengan berbagai latihan hidup ataupun latihan ibadat. Sebingga hatinya kian
lama kian bersih. Dan hati yang bersih itu menambah dekat dan teguhnya
hubungan dengan langit. Aka! dan pikiran pun telah terlatih, sehingga tidak
terperdaya dan tertipu lagi di dalam menimbang hakikat sesuatu. Sebab itu
maka nabi tidaklah pernah ditimpa oleh penyakit yang kerap menirnpa filo
sof, yang sanggup mengeluarkan filsafat yang baru, tetapi tidak sanggup me
lekatkan celananya sendiri kalau tidak ditolong orang lain. Tubuh nabi-nabi
itu pun sehat, sebagai kesehatan jiwanya. Tidak ditimpa oleh penyakit yang

"Kami akan memberikan kepadamu suatu kata yang amat berat." (AI
Muzammil;S. 73,' 5)

di segi yang lain, atau kuat pada beberapa segi dan lemah pada beberapa seg.
pula, maka kebesaran para Anbiyaa adalah dari seluruh segi, Sempuma dan
berkembang dari segi akal, perasaan, kemauan dan jasmani pula. 8ersih dari
pada perangai-perangi rendah. Berurat berakar keutamaan yang ada pada pri
badinya. Dan mulai dalam kandungan ibunya sekalipun, sudah nyata pernell
haraan Uahi yang diberikan kepada dirinya. Seumpama Nabi Muhammad
s.a.w. : Masih dalam kandungan ibunya beberapa bulan, ayahnya telah wafa!.
Maka mulai lahir sudah ada tampang yang akan menyebabkao dia percaya
kepada dirinya sendiri. Dalam usia beberapa bulan saja, dia sudah dibawa oleh
ibu susunya ke desa Bani Sa'ad, akan diajar hidup sengsara di dusun Badwi.
Sampai usia empat tahun dia hidup dalam khaimah-khaimah Badwi dan meng
gembalakan kambing ke tempat yang hanya batu dan pasir. Dan dalam usia 6
tahun ibunya pun mati. Dia merasa sendiri bagaimana artinya kematian ayah
dan kematian ibu. Dia digendong oleh sahayanya Ummu Airnan, ketika kern
ball dari Madinah menziarahi pusara ayahnya sebab ibunya wafat di dalam
pulang itu. Sampai besamya kelak, tempaan dan gemblengan jiwa itu telah di
rasainya. Kalau sekiranya jiwa ini bukan yang telah disediakan buat mengha
dapi pekerjaan yang sangat besar di kemudian hari, sudah Iamalah timbul
kelemahan dalam jiwa itu, karena banyaknya penderitaan. Malahan setelah
dia menjadi rasul, senantiasa dia disuruh bangun tengah malam, mengerjakan
sembahyang tahajjud sebab dia akan diangkat kepada "maqarnan mahmu
dan"; tempat yang terpuji. Dan firrnan Tuhan :

, ' " (

di segi yang lain, atau kuat pada. bebera'pa segi dan lemah pada beberapa seg>.
pula, makll kebesaran plUa Anbiyaa .adalah dari seluruh segi. 8emputna-dan

. berkembang dari segt 'akal, perasaan, kemauan dan ja~mani pula. Bersih dad-
pada perangai-perangi.rendah. Berurat berakar keutamaan yang ada pada pri-
badinya. Dati mulai dalani kandungan ibunya ,~ka1ipun, sudah nyata pemeli-
'haraan' nahi ya,ng diberikan kepada dirinya. Seumparna Nabi_Muharnmad

. s.a.w. : Masih dalam kandungan ibunya beberapa bulan, ayahnya telah'wafat.
Maka mulai lahir sUdah. ada tampang .yang akan menyebabkan dia percaya
kepada dirinya sendiIi. Dalarn usiabebetapa bulan saja, dia1sudah di~awa oleh
ibu s1Jsunya' k~ desa \Bani Sa'ad, akao diajar liidup sengsara di dus~n Badwi.
Sampai usia empat tahun dia hidup dalam khaunah-khaimah Badwi dan mcmg-

.gembalakan kambing ke tempat yang hanya batu dan pasir. Dan dalam usia 6.
tahurt ibunya pun mati. Dia merasa sendiri bagaimana aitinya kematian ayah
dan k~matian ibu. Dia ,digendpng. oleh ~ahayanya Ummu Airitan, ketika kem-
bali dari Madinah menziarahi pusara aYahnY~ sebab ibunya wafat di dalam
pulaIig itu. Sampai besarnya kelal<, 'te,mpaan dan gemblenganjiwa itu telah di~
rasa~ya. Kalau ~kifanya jiwa ini bUkan yang telah disediakan buat mengha-
dapi pekerjaan yang sangat . besar di kemudian hari, sudah lamlUah t1mbul
kele~~ dalam jiwa itu, karena banyaknya p~nderitaan. ,Mal~n setelah
dia menjadi rasul,' senantiasa.dia disuruh bangun tengah malam, inengerjakan
sembahyang tahajjud sebab dia akan diangkat kepada "maqaman mahnw-
dan!'; terp.plj.tyang terpuji. Dan flIrrian Tuhan : I .

• I.' .•1) ~.~.•--1...t1"~/L-1' /~'./ ./ <:.}~"~.:r" • )'.:;~ •. \,;
.' '. " .. / ~ - , '

, ,
1'Kami akan memberikan kepadamu suatu kata yang amat berat. " (AI- .

(uzammu;s. 73:5)' .

. \. Oleh sebab itu maka orang yang teIah dipilih dan ditentukan buat men-
jadi nabi dan utusan TUhan, senantiasalah jiwaitu diberSih dan disucikan
dengan berbagai latihan hidup ataupun latihan ibadat. SeJlingga hatinya kian
lama kian beisih.Dati hiti yang bersih itu menambah dekat dan teguhnya -
1lUbungan dengan langit. Akal dan pikiran pun telah terlatih, sehingga tidak
terperdaya dan tertipu lagi d,1 d31am menimbang hakikat sesuatu.:Sebab .itu
maka nabi tidaklahpemah ditimpa oleh penyakit yang kerap menimpa mo-
sof, yang sanggup mengeluarkan filsafat yang baru, tetapi tidak sahggup me-
lekatkan celan~nya sendiri kalau tidak ditolong orang lain. Tubuh nabi-oabi

. itu pun sehat, sebagai kesehatan.jiwanYa. Tidak ditirrlpa .oleh penyakit yang
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akan menimbulkan takut. Tampan rupanya pun menarik hati dan penuh
hebat tetapi dicintai. Hubungan seorang nabi dengan sesamanya manusia
adalah hubungan kasih dan cinta dan tanggung jawab yang sebesar-besarnya.
Ahli-ahli penyelidik sejarah kagum melihat kehidupan Nabi Muhammad s.a.w.
tidak berbeda kehidupannya sehari-hari sewaktu dia masih berjuang bersem
bunyi-sembunyi di Makkah dengan kehidupan setelah dia beroleh kekuasaan
penuh di negeri Madinah.

Maka tidaklah dapat disamakan kehidupan para nabi dan rasul dengan
kehidupan orang-orang besar dalarn sejarah dunia itu. Nabi dan rasul adalah
pemegang amanat, penyalurkan wahyu llahi dari langit tinggi untuk disampai
kan kepada urnat manusia. Kata suci melalui jiwa suci. Kata suci tidak dapat
singgah ke dalarn jiwa yang kotor. Kata nabi adalah kata hikmat. Hidup nabi
adalah hidup yang dapat dicontoh. Lahimya dan batinnya adalah sarna!
Antara hidup untuk rnasyarakat dengan hid up dalarn malam hari, tidak perlu
diberi dinding palsu, sebab tidak ada kecabulan. Bahkan siang penuh dengan
perjuangan menyebarkan titah Ilahi, dan malarn penuh dengan tafakkur.
KaJau dia menyerukan marilah perbaiki akhlak, dia be rani mengatakan con
tohlah aku! Dan kalau dia menganjurkan hidup supaya jangan bermewah
rnewah, orang boleh datang melihat ke rumahnya apa yang dimakannya.

Pada suatu hari Umar ibn Al-Khaththab masuk ke dalarn rumah Nabi.
Oidapatnya beliau sedang berbaring berlepas lelah di atas sebuah bangku,
yang hamparannya adalah daun kurma yang dijalin, sehingga kadang-kadang
berkesan bekas jalinan itu di pipinya. Tidak didapat perkakas dan kemewah
an. Hanyalah sebuah geriba tempat air tergantung di dinding. Untuk wudhuk
beliau. Maka terharulah Umar ibn Al-Khaththab sarnpai titik air matanya.
Lalu bertanyalah Nabi: "Apa yang menyebabkan engkau menangis, ya
Umar?". Urnar menjawab: "Sudah takluk seluruh tanah Arab ini ke bawah
kekuasaanmu, ya Rasulullah! Dan anak kunci Masyrik dan Maghrib telah
berada dalam tanganmu, namun engkau masih hidup seperti ini."

Dengan senyum Rasulullah memberikan jawaban: "lni bukan kaisar
benua Rumawi, ya Umar! Dan bukan kisra negeri Persia. lni adalah nubuat!"

Maka jika mati Napoleon, teringatlah orang akan keberaniannya, lalu
orang berkata: "Memang berani dia!" Dan kalau Hitler mati membunuh diri,
orang berkata: "Memang dia orang besar! Sayang Jerman jadi hancur karena
kegila-gilaannya!" Tetapi wafat seorang rasul meninggalkan contoh-contoh
yang hidup, contoh budi, akhlak, kedamaian dan kemanusiaan. Yang dapat
memberikan selarnat bagi manusia di sudut dunia yang mana jua pun, kalau
mereka ikut. Mereka meninggalkan semulia-mulia pusaka, semulia-mulia

, , .
akanmenimbulkan takut. Tampan rupanya punmenarik hati dan. penuh

'hebat tetapi dicintai'. Hubungan seorang nabi dengan sesarnanya manusia,
adalah hubunga~ kasih dan' cinta ~an tanggung jawab yang sebesar-besarnya.
Ahli-ahli penyelidik sejarah kagum' melih.at kehidupan Nabi Muhammad s.a;w.
tidak 'berbeda kehidupannya sel)ari-hari sewaktu dia masih'berjuang bersem-
bunyi-sembunyi di Makkah dengan kehidupan setelah dia beroleh kekuasaan
penuh di negeri Madinah.

, Maka tidaklah ~apat disarnalCan kehidupan para nabi dan rasul dengan ,
kehidupan orang-orang besar'dalarn sejarah dunia itu: Nabi dan casul adalilh
pemegang amanat, peny~urkan 'wahyU Hahi dari langit tinggi untuk diSarnpai-
kan kepada umat manusia. Katasuci melalui jiwa SllCl. Kata suci tidak dapat
singgah ke dalarn jiwa yang kotor. Kata nabi adalah !Catahikmat. Hidup nabi

,adal;1h hidup yang dap~t dicontoh. Lahirnya ..dan baijnnya adalah sarna!
,Antara hidup uqtuk masyarak~t dengan hidup dalarn malam hari, tidak perlu
diberi'dinding palsu, sebab tidak ada kecilbulan. Bahkan siang penuh deng~
perjullQgan menyebarkan titah Hahi: dan malarn penuh depgan tafakkur.
Kal,au,dia menyerukan marilah perbaiki akhlak, dia berani mengatakan con-
tohlahaku! Dan' kalau. dia menganjurkan hidup supaya jangan bermewah-
mewan, ol'ang boleh datilng ~elihat k¢ rumahnya apa yang dimakannya. '

Pada suatu hari Umar ibn AI-Khaththab masuk ke 'dalarn rumah Nabi.
Pidapatnya beUau sedang berbaring berlepas lelah, di atas sebuah bangku,

, yang hamparannya .adalah daun kuma yang dijalin, sehingga ka~ang-lcadang
berkesan, bekas jalinan ilu di pipinya. Tidak' didapat 'per,kakas dan kemewah-
an. Hanyalah sebuah geriba tempat air tergantung di dimllng. Untuk wudhuk'
beliau:. Mab t~rharulali Umar ibn Al-Khaththab sarnpai 'titik air matanya.
Lalu bertanyalah Nabi: "Apa yang' menyebabkan engkau meilangis, ya
Umar?". Uinar menjawab: "Sudahtakluk seluruh tanah Arab ini ke bawah '
kekuljS3anmu, ya Rasulullah! Dan anak kunci Masyrik dan Maghrib telah
ber~da dalam tanganmu; namun 'engkau masih hidup seperti ini."

" ',Dengan senyum Rasulullah memberikan jawabiln: "Iui bUkan kaisar
benua Rumawi, ya Umar! Dan bukan kisra negerj Persia. Ini adalah nubu,atF'

Maka jika mati Napoleon, teringlltlah orang akan ,keberaniannya, lal~ ,
orang berkata: "Memang berani dia!" Dan kalau Hitler mati membwiuh diri,
orang berkata: "Memang dia, orang besar! Sayang Jerman jadi hancur karena
kegil~-gilaannya!" J:etapi wafat seorang rasul' menhtggalkan conto4-contoh
yang hidup, contoh budi, akhlak, keda,~ian, qan kemanusiaan. Yang dapat
memberikan selamat bagi manusia' di sudut dunia yang mana juapun, kalau
rnereka ikut. Mereka,' meninggalkJtn . semuila-riiufia'pusaka, semulia-riittlia
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Puncak kebesaran Anbiyaa dan Mursalin itu sampailah pada diri nabi

akhir zaman, Muhammad s.a.w.; rasul yang membawa Risalat Uzhma ke
dalam alam ini. Dia adalah perjumpaan segala akhlak yang mulia, dan perte
duhan segala rnakhluk dunia mencari rahmat Dahl. Mazhar daripada cita yang
paling tinggi di dalam kehidupan manusia. Segala budi bahasa yang tinggi,
segala cita-cita yang mulia, yang tadinya terbayang dalam khayal, yang menu
rut ahli fUsafat Plato, kita ini semuanya adalah datang dari a1arn ideal itu,
karena selalu kita mengingati dia dan merinduinya. Sewang cita tinggi yang
menjadi khayal itu diberi bertubuh oleh Tuhan, dijadikan insan yang sernpur-

8. Keruulan yanl Bear

Dan seketika ditanyai orang istri beliau 'Aisyah bagairnanakah ketinggi·
an budi beliau? 'Aisyah bertanya kepada orang itu: "Adakah engkau selalu
membaca Qur'an?" Orang itu menjawab: "Ada." Lalu 'Aisyah menjawab:
"Akhlak beliau adalah Qur'an."

Ada utusan Tuhan yang diutus kepada sam kabilah kecil. Ada rasul
Tuhan yang diutus kepada masyarakat yang lebih luas daripada suku dan
kabilah, rnisalnya kepada suatu negara dengan batasnya yang tertentu. Dan
ada Rasul yang risalatnya meliputi untuk seluruh alam dan seluruh kernanusi
aan dengan tidak rnengenal batas waktu. Risalatnya senantiasa baru dan
hangat (actual). Nabi atau rasul yang mempimyai kitab sendiri , lebih luas
daerahnya dan besar pribadinya daripada nabi yang tidak membawa kitab
sendiri. Tetapi semuanya tinggi dan tinggi, laksana bimang di langit, yang
kadang-kadang jaraknya dari satu bintang ke bintang lain, sampai bermiliun
mil juga. Meningkat dan meningkat lagi lebih tinggi, sehingga mata manusia
yang selalu kita sebut orang besar-besar tadi, akan silau dan berair sendirinya,
karena tidak sanggup menentang cahayanya.

perunggalan.
Kepada Nabi Muhammad s.a.w. Tuhan bersabda :

(t -r;) .~-:4~~~1J
"Dan sesungguhnya engkau adalah alas akh/aJcyang paling linggi."

(Nun;S. 68: 4)

• f

perunggalan.
Kepada Nabi .Muhanmiad S.a;w. t~han bersabda :,

'(. -"') ~' ./~~/A /d',/It iJ.· - . ~~, '/~ l', 11- ~,

'Van ~esung~hnya engfcau adalah atas akhlak yang paling 'tinggi.I' '.

(Nun;S. 68.: 4) ,

'Dan seketika dit~nyai 'ora,ng lstribeliau 'AisY$ bagairnanakah.ketmggi-
:an budi ~e'liau?, 'AisYah bertanya kepada orang itu: "Adakah engkau selalu

'j " ,membaca 'Qur'an?" Orang -itu menjawab: ~'Ada." Lalu 'Aisyah niepjawab:
"AkhIak beliau adalah Qur'an.'"

Ada utusan T~ yang diutus kepada satu kabilah kecil.- Ad~ r~ul
Tuhan yang diutus kepada masyarakat yang lebih luas ~daripada sukudan
kabilah, rnisalnya .kepada suatu ~negara dengan batasnya yang tertentu. Dan
ada Rasul yan~ risalatnya meliputi untuk seluruh alam dan ''Seluruh kemanuSi-

, aan denga:n ti~ak mengenal batas waktu. Risalatnya senantiasa baru dan
hangat (actual)., Nabi atau rasul yang mempilny!U kitab sendiri, lebih luas

,. ,daera~ya ,dan bew pribadinya daripada nabi yang tidak J11embawakitab '
sendiri. Tetapi semuanya tmggi dan tinggi, laksana bin'tang di langit,' yang
kadang-kadang jarakilya dad satu bintlmg ke bintang lain, sampai bermiliun

, mil juga. MeningIcilt dan meningkat lagi lebih tinggi; sehingga mata manusia '
.yang selalu kita sebut orang besar-besar iadi,.~kan silau da~ berair sendirinya,

. karena tidak sanggup menentang cahayanya:

,8. Kerasulan yang Besar ',

, \

" '
Puncak kebesaran ..Anbiyaa dan Mursalin itu sampailah pada diri nabi

akhUzaman, Muh:aJnnlad s.a.w.; r~sul yang' membawa Risalat Uzhma ke
dalam l!1amim. Dia adalah perjunipaan segala akhlak Y)lIlgmulia, d~ perte-
duhan segala m8kh1uk dunia mencarl rahrttat BaJ:li.Mazh,ar danpada cita yang
paling tinggi eli dalam' kehidupan manusia, .. Segala buill bahasa yang"-tinggi,
segala ciia-eita yang muli~, yang tadinya terbayang d~ khayai, yang menu-
rut ah1i f1lsafat .Plato, kita ini semuanya adalah datang ·dari alam ide:U itu,
karena seIaiu kita mengingati ~i~1darYmerinduinya. ~karlmg cita tinggi yang

. menjadi khayal.itudiben bertub,* oleh Tuhan, dijadikari insan yang sempur- ,
,\ ,,
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na kamil dalam lingkungan kemanusiaannya.ltulah Muhammad s.a.w.
Segala orang besar duma, bila dibandingkan dengan kebesaran beliau itu

hanyalah layak menjadi ten tara pengiringnya. Sedangkan Ali ibn Abi Thalib,
salah seorang pengiringnya, masih jauh juga lebih tinggi daripada Napoleon;
sedangkan Umar ibn Al-Khaththab salah seorang khalifahnya, satu kesalahan
juga bila Bismarck diberi kehormatan untuk mendekatinya, apatah lagi Kha
tamul Anbiyaa wal Mursalin.

"Nabi yang mana akan mencapai pada tingkatmu,
Engkaulah langit yang paling atas".
Kata penyair Bushairi.
Nabi-nabi yang dahulu daripadanya adalah laksana pelita untuk rnene

rangi satu sudut daripada kemanusiaan, di tengah malam gelap gulita. Demi
setelah fajar Islam menyingsing pagi, terbitlah surya nubuat besar dan sirnalah
kegelapan, dan bin tang-bin tang yang masih bercahaya pagi itu dengan rela
hati menarik cahayanya. Alam pun berpindah kepada suasana baru.

Pernbicaraan ten tang kelebihan Nabi Muhammad adalah terlalu panjang
kalau kita tuliskan sernua. Cukuplah jika kita katakan bahwa beliau adalah
himpunan dari segala keutamaan. I

Nabi Nuh a.s. dapat ditiru diteladani tentang kesabaran dan keteguhan
hati di dalam menyampaikan dakwah Dahi kepada urnat.

Ibrahim adalah teladan yang baik ten tang mengurbankan kepentingan
diri sendiri untuk berjuang menegakkan perintah Allah.

Daud dapat dijadikan contoh ten tang syukur kepada nikrnat Allah.
Sulairnan dapat dijadikan contoh di dalam mengatur pemerintahan.
Zakariya, Yahya, dan 'Isa adalah contoh yang mulia tentang Zuhd, ya-

itu Iatihan melepaskan diri daripada kungkungan dunia dan kebendaan ini.
Ya'qub adalah teladan dari kesabaran.
Yusuf adalah teladan tentang tahan menderita di waktu susah, tenang

bekelja di waktu mendapat nikrnat, dan dapat melepaskan diri daripada
rayuan nafsu.

Musa adalah teladan dari tokoh pomimpin yang gagah berani. Di sam
ping Hanan yang perlu berdiri di sisinya mengimbangi sikapnya yang kadang
kadang lidak men genal lemah lembut, terhadap orang yang menentang
hukum Tuhan.

Yunus adalah teladan dari keinsafan dan keteguhan hati kembali kepada
tugas yang dipikul setelah gagal pada langkah yang pertama.

Dan Nabi Muhammad s.a.w.? Sejarah peljuangan Nabi Muhammad
s.a.w. adalah bimpunan dari semuanya itu. Dari segsla sudut kehidupan kita

na kamil daIam lingkungan ke~anusiaannya. Itulah ~~mad ~;a:w.
Segala orang hesar dwua, bila dibandingkan denga~ kebesaran beliau. itu ,.

hanyalah layak me!1jadi tentara pengiringrtya.Sedangkan Ali)bn Abi Thalib,
salalJ. seorang' pengirirignya, masih jauh juga lebih tinggi d~ripada Napoleon;
sedangkan Umar ibn Al-Khaththab ~lah seorang khaljfahnya, satu kesalahan
juga bila ,Bismarck diberi kehormatan untuk mendekatinya, apatah hlgi Kha~
tamul Anbiyaa wal Mur~lin. ' " .' , ';,' . .', ,

"Nabi yang mana aJ?n meocapai p~.da tin~atmu,' ,\
Engkaulah langit yang paling atas". /
Kata penyair Bushairi. , .
Nabi-nabi yang dahulu daripadanya adalah laksana' pelita untuk mene-

rangi Satu sudpt daripada kemanusiaan, di tengah malam gelap' gulita: Demi ,
setelah fajar IsI~m menyingsing pagi, terbitlah surya nubuat besar dan *nalah, '

. kegelapan, dan bintang-bintang yat:lgmasih betcahaya pagi itu dengan rela,
hati menarik c~ayanya. Alam pun berpindah kepada suasana bam.

Pembicaraan ten tang kelebihan Nabi Muhammadadalah terlalu panjang
, kalau kita tuliskan sernua. Cukuplah jika kita katakan bahwa beliau adalah

, , \ '

himpunan dati segala keutamaan. . " I

, ,Nabi Nuh a.s. dapat' ditiru diteladani 'tentang kesabarin dan keteguhan
hati di dalam menyampaikan dakwah flahl kepada umat.

Ibrahim adalah teladan yang baik tentang inengurbankan kepentingan
diri sendiri untuk berjuang fnenegakkari p~rintah 'Allah. ' I

Daud dapat dijadilam contoh,tentang syukur'kepada nikrnat Allah.
Sulairnan dapat dijadikan contoh di dalam meqgatur pemerintahan.
Zakadya, Yahya, dan 'Isa adalah cohtoh yang mulia tedtang Zuhd, ya-- , ,

itu.latihail melepaskan diri daripada kungkungan dunia dan kebendaan ini.
Ya'qub adalah tc:ladan dati kesabaran.', , :' . ',.

, ' Yusuf ad!l1ah teladan teI1tang tahan menderita di waktu sUsah, tcmang.
bekerja, 4i waktu mendapat iukmat, dan dapat mefepaskarl cfui daripada
rayuan nafsu. ' " .

Musa adalah t,eladan dari, tokoh pemimpul yang- gagah berani. Di sam-
ping Ha:Iln yang perlu' berdiri di siSmya mengimbangi sikapnya yang' kadang-
kadarig ti<Ja!c men genal leJ;I1ah lembut, ter,hadap orang yang menentang

'hukum Tuhan. ' .
. . )'unus adalah teladan dan keinsafan dan keteguhan hati kembali kepada

tugas yang dipikul setelah gaga! pada langkah yang pertama. .
, Dan Nabi Muhammad s.a;w.?Sejarah perjuangan Nabi MUhammad

s.a.w. a~ himpunan dari semuanya itu. Dati se8ata sudut 'kehidupan kita
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dapat meneladan Muhammad. Mungkin tidak semua kita dapat mengambil
contoh mengatur suatu negara sebagai Sulaiman. Mungkin kita tidak dapat
mengambil contoh menegakkan suatu rumah tangga, daripada Nabi 'Isa yang
tidak pernah kawin!

Contoh daripada kehidupan para nabi adalah laksana ombak yang ber
gulung di atas lautan sejarah luas dari Nabi Muhammad s.a.w.

Nabi adalah pahlawan di atas dari segala pahlawan. Pahlawan dalam se
gala segi kehidupan. Nabi bukanlah perumpamaan dari setengah ahIi pikir
yang mengeluarkan pikiran mulia untuk kebajikan masyarakat suatu bangsa
atau suatu kaum yang berani menyatakan suatu pikiran. tetapi takut bergaul
dengan manusia. l..alu dia pergi menyisihkan dirinya ke tempat sunyi, ke atas
singgasana gading indah dalam alam cita, dengan penuh kejengkelan terhadap
masyarakat. Nabi adalah datang buat memperbaiki masyarakat, lalu tegak ke
tengah masyarakat itu; menunjukkan itu adalah salah! Dan inilah yang benar!

Ada setengah ahli pikir atau pemandu masyarakat cukup mempunyai
alat, dan rasanya akan sangguplah dia masuk ke tengah masyarakat itu, sebab
ilmunya luas, penyelidikannya telah mendalam. Sebab itu disangka bahwa
akan sangguplah dia menilik penyakit dan mencarikan obatnya. Tetapi gagal
lah maksudnya sebab sempit amat hatinya, sebab itu sempit pula pergaulan
nya. l..ebih baik didengar namanya dari jauh atau dibaca tulisannya dari jauh
daripada mendekatinya.

Ada pula yang hanya berani bersorak di waktu damai, rnengerahkan
orang kepada perjuangan menyerukan tampil ke muka, hadapi musuh, jangan
takut, jangan gentar! Mari berjuang sampai mati! Tetapi setelah musuh masuk
ke dalam negerinya, dengan segera dia menaikkan bendera putih tanda tak
luk! Meskipun pemimpin demikian ada juga jasanya, dan tidak dapat dirnung
kiri pula hasil dari usahanya; tetapi kehidupan begitu tidaklah dapat diban
dingkan dengan kehidupan Muhammad; yang kalau terjadi perang, dia di
muka sekali.

Kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. di medan perang, mengagumkan
pengikutnya dan mengagumkan juga bagi penyelidik sejarah sesudahnya. Ter
ingatlah kita bagairnana di peperangan Uhud dia nyaris mati, setfab musuh
telah sampai ke tempat dia mengomandokan tentaranya, sampai keto pong
penutup mukanya pecah, dan sebahagian pecahan itu masuk ke dalam pipi
nya, sehingga perlu dikeluarkan dan ditarik dengan gigi. Kemenangan siasat
nya dalam Perdamaian Hudaibiyah menyebabkan ahli siasat dunia mengge
lengkan kepala melihat kernenangan yang dicapainya dengan tidak menum
pahkan darah. Dan dia tidak tergila-gila karena kemenangan. Seketika dia

dapat meneladan Muhammad. Mungkin tidak s'emua.k1ta dapat mengambil
contoh mengatur 'suatu negara sebagai Sulaiman. Mungkin kita 'tidak dapat
'mengambil contoh menegakkan suatu rumah tangga, daripada Nabi 'Isa yang
tidak pernah kawin!' . .

.Contoh daripada kelrldupan para nabi adalah laksana ombak yang ber-
gulung di atas lautan sejarlm luas dari Nabi Muhammad s.a.w. . ,

( Napi adalah pahlawan di ataS dari segalil pahlawan. Pahlawan dalam se-'
gala segi kehidupan. Nabi bukaWah perumpamaan dari setengah ahli pikir
yang mengeluarkanpikiran mulia untuk,kebajikan masyaralcat suatu bangsa
ata'u suatu kaum yang berani menyatalcan suatu pikiran, tetapi takut bergaul '
dengan mamisia. Lalu dia pergi men~ihkan diriny~ ke tempat sup.yi, ke atas
singgasana gading indah dalam alam cita, dengiln penuh kejengkelan terhadap
masyarakat. Nabi adalah datang buat memperbaiki masyarant, l3lu' tegak ke
tengah masyaIllkat itu; menunjukkan itu adalah'salah! Da,n iriilab yang benar!

Ada setengali ahli poor atau pemandu ~as:yarakat' cukup mempunyai ..
alat, dan rasanya llkan sangguplah dia masuk ke tengah masyarakat itu" sebab
ilmunya luas, penyelidikannya telah mendalam. Sebab itu disangka bahwa
akan sangguplah dia menilik penyakit dan mencarikan obatnya; Tetap'i gaga!-
lah rp.aksuclp.ya sebab sempit amat hatinya, sebab. itu sempit pula pergaulan-
nya. Lebih baik didengar namanya dart jauh atau dibaca tulisannya .dari jauh
,daripada mende.katinya; \" ,

Ada. pula yang hanya berani bersorak, di waktu damai, mengerahkan
orang kepada perjuangan menyerukan tampil 'ke muka, hadapi musuh, jangan
takut, jangan gentar! Mari betjuang sampai mati! ,tetapi setela,h musuh masuk
ke dalam n~gerinya, dengan segera dia' menaikkan ben~era putih tanda tak-
luk! Meskipun pernimpin dernikian ada juga jasanya, dan tieWe,dapat dimung-
kiri pula hasil dari usahanya; tetapi kehidupan' begitu tldaklah dapat diban-
dingkan dengan keh;idupan Muhammad;'yang kalau' terjadi perang, dia di
muka sekali.

Kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. di medan perang, mengagumkan
pengikutnya dan mengagumkan juga bagi penyelidik, sejar$ sesudahnya. Tee-'
ingatlah kita bagaimana. di peperangan Uhud dia nyaris mati, se b mu~h
telal). sampai ke tempat dia mcmgornandokan tentaranya,' sampai ketopong
peOutup mukanya pec:lh, d;an sebahagian pecahan itu masuk ke dalain pipi-
nya; sehingga perlu dikeluarkan dan ditarik dengan gigi. KCmenangan siasat-
nya dalam Perdamaian HudiUbiyah menyebabkan ahli siasat Idunia me~gge-
l~ngkan kepala melihat kemenangap yang dicapainya dengan tidal< menu~-
pahkan darah. Dan dia tidak tergila-gila karena kemenangan. Seketika dia. "
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masuk menaklukkan Makkah, negeri yang telah mengusirnya 10 tahun lama
nya, tidak ada yang berani melawan lagi, dia mengendarai untanya yang ber
nama Qashwaa yang masyhur itu, ditekurkannya kepalanya ke atas kuduk
untanya karena sangat tawadu'nya. Dan orang mengira akan melepaskan
dendamlah dia kepada penduduk Makkah itu. Tidak! Dia tidak melepaskan
dendam tetapi memberi maar!

Ktdennawanannya amatlah menggelengkan kepala orang yang derma
wan. Diberi orang kambing sepadang sebagai hadiah. Diterimanya di permula
an waktu 'ashar. Maka sebelum maghrib masuk, kambing itu telah habis di
bagi-bagikannya, dan amat senang hatinya melihat sahabat-sahabatnya yang
miskin berpuluh orang mernbawa kambing itu masing-rnasing seeker ke
rumahnya. Sehingga lupalah beliau menyediakan untuk makanan di rurnah
nya sendiri.

Ahli tasauf yang bertekun di dalam tempat khalwat mengambil contoh
daripada beliau bag'airnana kekuatan berpuasa setiap hari tertentu, bagairnana
pula wirid bangun tengah malam pada rnalam-malam tertentu.

Kefasihan lidah berkata-kata, selain dari sokongan wahyu yang kemudi
annya tersimpul dalam Al-Qur'an dapatlah diambil daripada hadis dan khabar
yang diterirna daripadanya. Itu pun menjadi suri teladan daripada peminat
bahasa. Bahkan ahli bergumul atau boksen, dapat juga membanggaJcan dapat
mencontoh beliau yang terkenal lruatnya di waktu muda, dan berkali-kali
menang dalam perlobaan gurwl.

Di dalam segala lapangan hidup kalau hendak meneari teladan, niscaya
akan bertemulah dia. Narnun itu tidaklah beliau terlalu tinggi atau meninggi
kan diri, sehingga tidak dapat ditemui lagi. Tidaklah beliau berkurung di
tempat istimewa, sehingga kalau hendak rnenemuinya harus melalui tujuh
lapis dinding, dan tujuh lapis pengawal. BUa dia bergaul dengan sahabatnya,
dia duduk di tengah mereka dan seeara mereka. Makan apa yang mereka
makan, minum apa yang mereka minum, dan memakai apa yang mereka pakai
dalam segala segi kesederhanaan. Dia duduk dengan mereka maka semua saha
bat itu merasa bahwa masing-masing diri mereka lebih dekat kepada beliau
daripada yang lain.

l..aksana sang surya memanearkan sinarnya, maka seluruh rnakhluk
mengambiJ faedah daripada cahaya itu. Semua mengambil menurut keperlu
annya. Si tani menjemur padinya. Si buruh mengatur pekerjaannya. Si nela
yan mencahari rezekinya di laut lepas. Semua mendapat kesempatan, dengan
tak usah berkerumun dan antri, tak usah berkelahi dan bersiku-sikuan, karena
cahaya cukup banyak. Demikianlah pelaksanaan dari pribadi Muhammad,

m~suk menaklukkan Makkah, negeri yang telah J'pengusirnya 10 13hun lama-
nya; tid~ ada yang berani melawan lagi, dia mengendarai untanya yang her-
nama Qashwaa yang masyhur itu, ditekurkannya kep3.1anya ke atas kuduk. .

· un13nya karena sangilt tawadu'nya. Dan orang. mengira akan melep~kan
dendamlah dia kepada penduduk Makkah itu. Tidak! Dia tidak melepaskan
dendam tetapi membc:rrimaaf! I .

KedermawflIlannya amatl~ menggelengkan kepala orang yang derma-
wan. Diberi orang kambing sepadang sebagai hadiah. Diterimanya di permula-
an waktu 'ashar. Maka sebelum maghrib masuk, kambing itu telah habis di-
bagi-bagikannya, dan amat senang ha&ya melihat sahabat-sahabatnya yang
miskin berpuluh orang membawa. kambing itu' masing-masing seekor fe
rumahnya. Sehingga lupaIah beliau menyediakan unt~k makanan dirumah-
nya sendiri. .
. Ahli 13sauf yang berte'kun di dalam tempat khahvat ~engambil contoh
daripada beliau baglrimana kekuatan berpuasa setiap hari tertentu; bagaiIn~a
pula 'wirid bangun tengah malam pada malam-rn:alam tert'entu.

Kefasihan lidah berkatil-ka-ta, selain dari sokongan wahyu yang kemudi-
·annya tersiInpul dalam 'Al.Qur'an dapatlah diainbil daripada hadis dan khabar
yang diteririla daripadanya. Itu pun menjadi suri teladan daripada peminat
l>ahasa.Bahkan ahli bergumul atau boksen, d~pat juga membanggakan dapat. . .

·l:Dencontoh beliau yang terkenal kuatnya di wlJktu muda, dan berkali-kali
menang dalam perlobaan gunrol. . ,

Di dalam segala lapangan hidup' kalau hendak mencari teladan, niscaya_
akan bertenrolah di~. Namun ~tu tldaklah beliau .terlalu tiriggi atau menihggi-
kan diri, sehjngga tidak dapat ditemui lagi: Tidaklah beliau berkurung di
tempat istimewa~ seqrngga kalau hendak menemuinya harus melalui tujuh
lapis dinding, dan tUjUh lapis'pengawal. Bila dia'bergaul derigan sahabatnya,
·dia duduk di tengah mereka. dan secara' inereka. Makan' ~p~ yang mereka .
~, minum apa yang mc:reka minum, dan ml1rh.aIaiiapa yang mereka pakai
dalam segala segi'kesederhanaan. Dia duduk dengan mereka maka: seml,la saha-
bat itu merasa bahwa masing·masing diri mereka lebili ·dekat kepada beliau
daripada yang lain. ; . ,

Laksana sang surya' memancarkan sinarnya, maka seluruh milkhluk
men'gambil faedah daripada ca:haya itu. Semua mengaffibil mehurut keperlu-
annya. Si tani.menjemur padinya. Si buruh mengatur pekeijaannya ..Si nela-
yan mencahari rezekinya di laut lepas. Semua mendapat kesempatan, dengan
13k usah berkerumun da~ antri; tak usah berkelahi dan bersiku-sikuan, karena
cahaya cukup banyak. Demikianlah pelaksanaan dari'pribadi Muhiurimad, _

,. I I -~ . ( .
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Sebab itu pula maka sekeras itu bantahan yang dinyatakan oleh Islam,
yang diajarkan oleh Muhanunad s.a.w. tentang kepercayaan mengatakan bah
wa Nabi 'Isa Almasih, putra Tuhan. Oleh karena kelahirannya ke dunia yang
ganjil itu, tidak dengan perantaraan bapak, lalu tirnbullah kepercayaan sete
ngah manusia bahwa dia "putra Tuhan". Ajaran agama Islam memandang
mulla dan terhormat segala rasul dan nabi. Terrnasuk Nabi 'Isa a.s. Tetapi
tidaklah 'Isa Almasih dilebihkan derajatnya daripada yang lain, sehlogga dia
diangkat menjadi putra Tuhan. Adapun kelahirannya ke dunia yang ganjil itu,
bagi Tuhan tidaklah ganjil, beribu-ribu, berlaksa dan berjuta di dunia ini per
kara yang terjadi dengan ganjil. Kejadian Adam daripada tanah pun adalah
ganjil. Kejadian manusia daripada pertemuan yang halus di antara biji laki-laki
dengan telor perempuan, pun adalah perkara ganjil. Semuanya adalah alamat
kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Tirnbulnya keganjilan-keganjilan itu di
dalam alam, bukanlah menyebabkan yang ganjil itu sebagai Tuhan, tetapi di
jadikan tanda daripada kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dan

Membantah mempertuhankan 'Isa

Muhammad Rasulullah, atau Muhammad utusan Tuhan, dan nabi yang
penghabisan, diperintahkan Allah mengajarkan kepada manusia, bahwasanya
Tuhan itu Esa adanya, tiada la berserikat dengan yang lain. Tidak pada zat
Nya dan tidak pada sifat-Nya. Adapun segala yang ada ini hanya ada karena
diadakan, dan bukan ada dengan sendirinya. Dan Tuhan Yang Maha Esa itu,
Allah, tidaklah dia berupa dan tidaklah dia bertempat. Hati yang telah dididik
dengan kepercayaan tauhid ini, tidaklah menyembah kepada yang selain Allah
dan tidak pula memuja. Kecerdasan pikiran manusia sendiri dapatlah mencari
ketetapan, bahwasanya Allah itu Tunggal. Malahan orang yang menyembah
berhala pun bila ditanya tetaplah mengatakan bahwa Tuhan Allah itu Esa,
tiada berserikat. Mereka mendirikan berhala dan membuat berhala dengan
tangannya sendiri, memberi bentuk berhala menurut khayalnya, mengakui
juga bahwasanya berhala itu hanyalah sebagai perantaraan saja. Yang menjadi
tujuan hanyalah Yang Maha Esa itu juga.

Memberi aiarantentang Keesaan Tuhan

penutup dari segala rasul, puncak dari segala kebesaran dan tokoh teladan
pemimpin, dan ikutan dari seluruh insan, rnasing-rnasing menurut bakatnya
dan kesanggupannya.

penutup dari segalarasul, puncak dari segala kebesaran dan tokoh teladan
Pemimpm, dan ikutan dari seiuruh insan;' masing-masing menurut bakat,nya
dan kesanggupannya. " , ) . ,

~emberi ,ajaranten.tdngKeesaan ~han
, .

Muhammad Rasulullah, atau Muhar:nmad utusan rUhan, dan ~abi yang
penghabisan, diperintahkan Allah mengajarkan kepada manusia, pahwasanya
Tuhan itu Esa adanya, ti~da Ia berserikat dengan yang lain. Tidak pada zat-.
Nya dan tidak pada sifat-Nya. Adapun segala yang ada ini ,hanyaada karen a

, diada~n, dan bu~n ada dengan sendirinya. Dan Tuhan Yang Maha Esa itu,
Allah, tidaldah dia berupa dan tidaldah dia bertempat. Hati yang telah dididik

,dengan kepercayaan tauhid ini, tidaklah menyembah kepada yang selain' Allah
'dan, tidak pula memuja. Kecerdasan pikiran manusia ~niliri dapatlah mencari
ketetapan, bahwasanya Allah itu Tunggal. Malahan orang yang menyembah
berhala ,pun bila ditanya te~aplah m~ngatakan bahwa Tuhan' Allabitu Esa,
Hada berserikat. Mereka mendirikan berhala dan membuat berhala dengan
tangannya sen.lliri, memb~ri. bentuk berbal!! ment1r~t khayalnya, mengakui

. juga bahwasanya berbala itu hanyalah sebagai perantaraan saja. Yang menjadi
'tuju.an hanyalah Ya~g Maha Esa,itO jugl/.. I· '

. ..• ,
M~mbantah mempertuhankan 1sa~ .. "

, ,Sebab itu pula maka sekeras itu' bantahan ,yang dinyatakan oleh Islam,
yang diajarkan oleh Muhammad s.a.w. tentang kepercayaan mengatakan bah-
wa Nabi 'Isa Ahnasih, putra Tuhan. Oleh karena kelahfIannya ke dunia yang
ganji,1 itu, tidak deI)gari perantaraan bapak, lalu timbullah kepercayaan'sete-

, ngah manusia bahwa' dia "putra Tuhan". A:janin agama ~lam mem~dang
mulla dan terhormat segala rasul dan nabL Termasuk Nabi 'Isa a.s. Tetapi
tidaklah "Isa Abnasih dilebihkan derajatnya daripada yang l!lin, sehingga dia
diangkat menj'adi putra Tuhan. Adapun kel~inup'iyake gunia yartg ganjil itu,
bagi Tuhan tidaklahganjil, beribu-ribu,.berlaksa dan berjuta di dunia ini per-
kara yang terjadi dengari. ganjil. Kejadian Adam 9aripada tanah pun awUah
ganjil. ~jadian inanusl3 daripada pertemuan yang halus di antara biji laki-laki
~engan te~or perempuan, fun adalah perkara gan'il. Semuanya adalah alamat
kebesaran dan kekuaSaan' ruhan. Timbulhya keganjilan-keganjilan im di
daIain luam, bukanlah ,menyebabkan yang ganjil ituseQagai Tuhan, tetapi di-
jadllCan tanda daripada kebesaran'~h kekuaSa~ Tuhan Yang Maha £sa dan
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Berrnacamlah teori ahli pikir di dunia ten tang kebebasan hidup. Dan
berpuluh-puluh abad lamanya, bahkan beratus abad manusia kehilangan ke
bebasannya. Kepercayaan agama bcrtali dan sangkut bersangkut dengan ke
kuasaan manusia. Raja yang memerintah dipandang sebagai Tuhan, atau seba
gai "orang dari langit", yang segala perintahnya tidak dapat dibantah. Di
sampingnya berdirilah pendeta-pendeta dan kahin-kahin, dukun dan pedanda,
yang diakui atau rnengakui bahwa rnerekalah yang memegang kunci keperca
yaan dan keagamaan. Apa yang beliau perintahkan mesti diikut. Kekuasaan
raja dan pendeta tidak ada yang melebihinya lagi. Oleh karena dalam jiwa
manusia sendiri ada kepercayaan kepada Tuhan itu dihambat dengan menirn
bulkan kepercayaan kepada raja dan pendeta. Karena dengan demikianlah
pemerintah dan kekuasaan dapat dipertahankan. Oleh karena yang demikian,
leluasalah yang kuat menindas yang lemah. Di satu-satu masa benar-benar ada
kekuasaan manusia yang sangat dipaksakan. Dikatakan bahwasanya keperca
yaan kepada Allah, hanyalah alamat kelemahan jiwa manusia. Lalu dicoba
menghapuskannya. Untuk menghapuskan itu, haruslah dibuat manusia
manusia itu berkuasa sebagai kekuasaan Tuhan. Dia tidak pernah bersalah dan
tidak boleh disalahkan. Segala perintahnya adalah suci. Kekuasaannya itu di
beri dinding-dinding tebal di kiri kanannya. Polisi rahasia yang mengintip me
nyelidik pikiran orang lain, adakah dia masih takut kepada pimpinan itu.

Tauhid dan jiwa bebas

Kuasa,
ltu pula sebabnya maka tujuan penaklukannya alas kota Makkah, se

telah bcliau berpindah ke Medinah. ialah rneruntuhkan 360 buah hcrhala yang
disandarkan orang pada dinding KJ 'bah.

Adapun Ka'bah sendiri , bukanlah dia berhala. dan hukan uu pula yang
disernbah oleh orang Islam seketika dia mengcrjakan semhahyang. Qur'an
sendiri menyatakan bahwasanya kc mana saja muka seseorung menghadap, di
sana dia akan ber temu wajah Allah, (Al-Baqarah). Tetapi menghadapkan
muka sembahyang kepada Ka'bah, adalah suatu aruran istimcwa yang tidak
terdapat, kecuali hanya dalam lslarn. Dari seluruh pclosok pcrmukaan bumi,
di bahagian dunia yang mana pun umat Islam berdiam, namun kiblatnya
hanya satu. "Kiblat " artinya tcmpat menghadap, bukan tempat mcnyernbah.
Persatuan "kiblat", adalah scbagai larnbang daripada persatuan kepercayaan,
persatuan tujuan dan persatuan pandangan hidup. Sebab itu maka di sudut
dunia yang mana pun, namun corak pandangan hid up umat Islam adalah satu.

Kuasa. ,
!tu pula sebabnya maka tujuan penaklukannya atas kota Makkah, se-

telah beliau berpindah ke Madinah, ialah rneruntuhkan 360 buah berhala yang
disandarkan o~ang pada dinding Ka'bah. "

Adapun Ka'bah send~ri, bukanlah dia berhala, dan bukan itu pula yang
disembaholeh orang Islam seketika' dia 1T!engerjakan setnbahyang. Qur~an
sendiri menyatakan bahwasanya ke l)1ana saja muka seseorang menghadap, di
sana dia akan bertemu wajahAllah, (Al-Baqarah). Tetapi menghadapkan
muka sembahyang kepada Ka'bah, adalahsuatu at,uranistimewa yang tjdak
t.~rdapat, kecuali hanya dalam Islam. DaFi seluruh pelosok permukaan bumi, '"

. di bahagian duma yang mana pun umat Islam berdiam, namun Jdblatnya
I1aJ;lyasatu. "Kiblat" artinya tel)1pat inenghadap, bukan tempat menye1T!bah.
Persatuan "kiblat", adalah sebagai lambang daripada persatuan kepercaya~n,
persatuan tujuan dan persatuan pandangan hidup.· Sebab~itu maka ,di sudut
duma yang mana pun, narnun corak pandangan hidup umat Islam adalah satu.

Tauhid dahJiwa bebas

Bermacamlah teori ahli pikir di dunia tentapg.kebebasan'hidup. Dan
berpuluh-puluh"abad lamanya, b~an beratus ahad manusia keh~angan ke·
bebaSannya. Kepercayaan agama bertali dan sangkut bersangkut dengan ~e-,
,kuasaan manusia. Raja yang memerintah dipandang sebagai Tuhan, atau seba-
gai"orang' 'dari langit", yang segala perintahnya tidak dapat dibantah. Di

, -.
sampingnya berdirilah pendeta-pendeta dan kahin-kahin, dukun dan pedapda,
yang diakui atau mengakui bahwa merekalah yang memegang kunci keperca ..
yaan ,d;,ln keagamaan. Apa yang b,eljau perintahkan tnesti diikut. Kekuasaan
raja dan pendeta tidak ada yang melebihinya lagi. Oleh karena dalam jiwa
mariusia sendiri ada kepercayaan kepada T~han itu dihambat dengan menim·
bulkan kepercayaan kepada raja' dan pendeta. Karena dengan dernikianlah .
pemerintah dan kekuasaan dapat dipertahankan. Oleh karena yang demikian,
leluasalah yang kuat menindas yang lemah. Di satu-satu masa b~nar-benar ada
kekuasaa~' manusia yang sangat dipaksakan. Dik3takan bahwasanya ke~rca.
yaan kepada Allah, hanyalah alamat kelemahan jiwa manusia. Lalu dicoba
menghap\lskannya. I Untuk 'menghapuskan itu, haruslah dibuat manusia-
manusia itu berkuaSa sebagai kekuasaan Tuhan. Dia tidak pernah bersalah ~n
tidak boleh disalahkan. Segala perintahnya adalah suci. Kekuasaannya itu di-
beri dinding~inding tebal d~ kiri kanannya, Polisi rabasia yang mengintip me-
nyelidik pikiran orang lain, adakah dia masih taku1 kepada pin:tpinan ilu.
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Muhammad sendiri yang menjelaskan bahwasanya ajaran ini telah lama
diwahyukan Tuhan kepada nabi dan rasul sebelurnnya. Telah lama manusia
diberikan petunjuk ini. Telah lama manusia diajar sari kebebasan hidup. Tat
kala diktator Nimrud, datanglah Ibrahim. Di puncak kemegahan Fir'aun,
datanglah Musa. Di puncak kekuasaan Romawi dan keingkaran Yahudi
datanglah 'Isa. Kepercayaan umat Islam kepada 25 rasul yang tersebut nama
nya dalam Al-Our'an dan 124.000 nabi-nabi, Muhammadlah yang mengabar
kannya kepada kita. Kita menghormati Musa, 'Isa, Nuh, Ibrahim dan lain-lain,
karena Muhammad mengajarkannya. Kita pun percaya akan kitab-kitab yang
mereka bawa, sebagai yang diterangkan oleh Muhammad. Kalau tidak dengan
perantaraan beliau, tentuJah kita tidakkan tahu nama-nama itu. Dan tidak
boleh kita membeda-bedakan derajat mereka semuar.ya. Mungkin ada lebih

Nabi-nabi dan Rasul-rasul

Adakah dia berpikiran lain daripada yang ditentukan pemimpin. Diadakan
propaganda dan dihambat propaganda lain, bahwasanya pimpinan itu selalu
benar dan ajarannya tidak pernah salah.

Jiwa bebas seorang muslim lantaran kepercayaan tauhid sekali-kali tidak
dapat menerima yang demikian. Manusia bagaimanapun besarnya, nyatalah
kelemahannya. Dia tidak dapat menghambat apabila malaikat maut datang.
Perintahnya mesti pernah salah, karena dia manusia.

Jangankan manusia, sedang alam sekeliling ini, bagaimanapun besarnya,
adalah benda belaka. Dahulunya tidak ada, kemudian ada, dan akhir
kelaknya mesti lenyap. Matahari, bumi, bulan dn segala yang ada di keliling
kita ini, dan manusia pun, hanyalah bentuk belaka.Laksana rumah tempat
manusia tinggal itu, pun hanyalah bentuk daripada benda. Apabila rumah itu
terbakar hangus, yang ada hanyalah abu, apabila sebuah mobil telah rusak
mesinnya, yang ada hanyalah bingkai besi. lntan berlian adalah pecahan dari
pada batu. Emas urai adalah saringan daripada tanah. Manusia gagah hanyalah
asal daripada mani, dan bila kembali ke kubur, hanyalah tanah lumpur dan
tulang yang berserakan. Yang kekal adanya, yang wajib adanya, hanyalah
Allah. Tuan boleh menyiksa saya, memaksa saya! Kekuatan senjata tuan
dapat rnenembus dada saya. Tetapi tuan tidak dapat merampas dan menekan
kepercayaan saya. Tempat saya takut hanyalah Allah, tempat saya berlin
dung, meminta tolong, tempat bertawakkal, hanyalah Dia.

lnilah inti sari ajaran Muhammad RasuluUah Shalla-llahu 'alaihi wasal
lama .

Adakah dia berpikiran lain daripada yang ditentukan pernimpm. Diadakan
propaganda dan dihambat propaganda lain, bahwasanya pimpinan itu selalu ,
benar dan 'aja~nya tidak pernah salah.,' , '

Jiwa beba~eorang muslim lantaran kepercayaan tauhid sekali-kali tidak
dapat menerima yang demikian. Manusia bagaimanapun besarnya, nyatalah
kelemahannya. rna tidak dapat menghambat apabila malaikat maut datang.
Permtahnya mesti pernah Salah, karen a dia manusia. '

. Jangankan manusia, sedang alam sekeliling ini, 'bagaimanapun besarnya,
adalah be{lda belaka. 'Dahulu?ya tidak ada, kemudian ada, dan akhir,
kela!qlya mesti lenyap. Matahari, bumi, bulan dn segala yang ada di keliling
kita mi, dan manusia pun, hanyalah bentuk be/aka. Laksana rumah tempat
manusia tinggal1tu, pun hanyalah bentuk daripada benda. Apabila rum.ah itu

, terbakar hangus, ya':lg ada hanyalah ,abu, apabila sebuah rriopil telah rusak
mesinnya, :yang ada hanyalah bingkai besi. Iotan berlian adalah pecahan dari-
pada batu. Emas urai adalah saringan daripilda tanah. Manusia gagah hanyalah
asal daripada mani, ;dan bila kembali ke kubur, hanyalah tanah 'lumpur dan
tulang yang berserakan. Yang kekal adanya, yang wajib adanya, hanyalah
Allah. Tuan boleh menyiksa saya, memaksa saya! Kekl,latan senjata tuan
dapat menembus dada saya. Tetapi tuan tidale dapat merampas dan menekan
kepercayaan saya. Tempat saya takut hanyalah Allah, tempat . saya berlirt- .
dung,me.r'nirita tolong, tempat bertawakkal, hanyalah Dia.
. Inilah iI1tisari ajaran Muhammad Rasulullah Shalla-llahu 'alaihi wasal-
lama.

Nabi-nabi dan Rasu/-rasu/
i

Muhammad sendiri yang menjelaskan bahwasanya ajaran ini telah lama
diwahyuka1) Tuban, kepada riabi dan rasul sebelurnnya. Telah lama manusia

·diberikan petunjuk ini. Telah lama manusiadiajar sari kebebasan hidup. Tat-
kala diktator Nirnrud, datanglah Ibrahim. Di puncak kemegahan Fir'aun,
'datanglah Musa. Dipuncak kekuasaan Romawi dan keingkaran' Yahudi
datlmglah 'lsa. Kepercayaan umat Islam kepada 25 rasul yang tersebut nama-
nya dalam 'Al~Qur'an dan 124.000nabi-nabi, Muhaminadlah yang mengabar-
kannya kepada kita. Kita menghormati Musa, 'Isa, Nuh, Ibrahim dan lain-lain, .
karen a Muhammad mengajarkannya. Kita pun percaya akan kitab-kitab yang'
rnereka bawa,' sebagai yang diterangkail oleh Muhammad. Kala\! tidak dengan
perantaraan belia\J, tentulah kita tidakkan' tahu nama-nama itu. Dan tidak
boleh' kita membeda-bedakan derajat mereka semuanya. Mungkin ada lebih

222



223

Seruan kebenaran yang dibawanya adalah buat seluruh alam. Seluruh
alam ini dinamai urnat dakwah. Mereka tidak dipaksa buat memeluk agama
yang dibawa Muhammad. tetapi disuruh mempergunakan pikiran sendiri.

9. Umat Dakwah dan Umat RiWah

Dia dibangki tkan Tuhan di tanah Arab. tctapi dia diutus bukan khusus
buat bangsa Arah saja. Dia diutus menjadi rahrnat bagi seluruh rnanusia.
Schab manusia ini adalah satu kcluarga besar. Memberitahukan kepada manu
sia tugas hidupnya.

Masyarakat manusia bertambah rnaju dan berkernbang. Akal manusia
pun bertambah. L}Jnrahasia bumi yang tersembunyi itu kian lama kian dike
tahui. Kian lama menjadi rapatlah perhubungan. Tidak ada lagi kehidupan
suku. Manusia pindah daripada suasana primitif kepada suasana kemajuan.
Dunia sudah kecil. Pesawat terbang telah menghubungkan di antara satu
benua dengan benua lain, sudah hampir secepat perjalanan matahari. Dalam
labial dan nafsu rnanusia adalah perbuatan hidup. Kalau sekiranya rnanusia
itu hanya berpedoman kepada hawa nafsunya saja maka terlalailah dia dari
pada tujuan hidupnya yang sejati. Dalam tarnak dan lobanya, manusia jangan
lah lupa bahwa dia tidak dapat hidup sendiri. Kalau temannya sesarna hidup
habis rnusnah, dan dia saja yang tinggal hidup, kehancuran jugalah yang akan
menirnpa dirinya. Olch sebab itu Muhammad mengajarkan bahwa di dalam
hidup itu, hendaklah ada ingatan akan kekuasaan yang lebih tinggi daripada
kekuasaan manusia. Dia mempunyai hukum sendiri, yang tidak dapat diubah
oleh leori manusia. Apabila hukum itu dilanggar. yang kadang-kadang dina
mai "undang-undang alam", atau "natuurwet", atau "thabi'at", haneur lebur
lah tujuan dari kehidupan manusia. Diberitahukannya eontoh di dalam kehi
dupan suku-suku dan kabilah atau bangsa keeil yang dahulu masih terpencil,
bagaimana azab Tuhan berlaku alas diri mereka bila ~nggar undang
undang itu. Mereka rnenjadi haneur lebur. Ada yang dimusnahkan kelaparan,
ada yang dimusnahkan banjir, ada yang disapu bersih oleh api.

Sari ajaran Muhammad itu adalah "rahrnat" bagi alam.

Rahmat alas seluruh a/am

kurang, hanyak scdikit , rnar tahat mer cka. Tetapr hagi manusia yang tinggal di
burni, tidaklah dapat rncngukur berapa tinggi rcndahnya kcdudukan bintang
bintang yang sama hcrtahta bcrkclap-kclip Ji lanuit tinggi.

kurang, banyak sedikit, martabat mereka. Tetapi bagi manusia yang tinggal (Ii
bumi, tidal<1'ahdapat mengukur be rap a tiriggi rendahnya kedudukan bint~ng-
bin tang yang sarna bertahta berkelap-kelip di langit ti?ggi. .

Rahmat alas seluruh alam

Dia dibangkitkan Tuhan di tanah Arab, tetapi dia diutus b~kan khusus
buat bangsa Arab saja. Dia diutus'menjadi rahmat bagi seluruh manusia'"
Sebab manusia ini adalah satu keluarga besar. Memberitahukan k~pada manu-
sia tugas hidupnya, .

Masyarakat manusia be'rtambah maju dan berkembang. Akal mahusi'a
pun bertambah. 'Dan rahasia bumi yang lersembuflyi itu kian I"makian dike~
tahuL Kian'lama menjadi rapatlah perhubungan, ,J:idak ,ada lagikehidtipan
suku~ Manusia pirtdah daripada suasana primitifkepada suasana kemajuan,
Dunia sudah 'keeil, Pesawat terbang telah menghlibungkan di an tara satu
benua dengan benua lain, sudah hampir seeepat perjalanan mat'ahari. Dalam
tabiat dan nafsu manusia adalah perbuatan hidup.Kalau sekiranya man1,Jsia
itu hanya berpedoman kepada hawa nafsunya saja maka terlalailah dia dari-
pada tujuan hidupnya yang sejati. Dalam tamak dan lobanya, manusia jangan-
lah lupa bahwa dia tidak dapat hidup sendiri. Kalau temannya sesama hidup
habis musnah, dan dia ~ja yang tinggal hidup, kehaneuran jugalah yang akim
menimpa dirinya. Ofeh sebab itu Muharrunad mengajarkan' bahwa di dalam

t
, hidup itu, henctaklah ada ingatan akan kekuasaan yang lebih tinggi daripada
kekuasaan manusia. Dia mempunyai huk~m sendiri, yang tidakdapat diubah

. oleh teorimanusia. Apabila hukum itu dilanggar, yang kadang-kadang dina:
mai "uridang-undang alam", ata\1 "natuurwet", atau "thabi'at"; haneu~ lebur-
lah tujuan dari kehidupan man usia. Diberitahukannya eontoh di dalam kehi-'
dupan suku-suku dan kabilah atau bangsa kedl yang dahulu masih terp'ericll,
bagaimana azab Tuhan berlaku atas diri mereka bila ~riggar u'~darig-
undang itu. Mereka menjadi hancur lebur. Ada yang dimusnahkan kelaparan,
ada yang dimusnahkan banjir, ada yang disapu bersih oleh api. ", '

Sari ajaran Muhamma.d itu adalah "rahmat" bagi alamo

9. Umat Dakwah dan Urnat Risalah

Seruan kebenaran yang dibawanya adalah buat seluruh alam, Seh,lruh
alam ini dinamai umat dakwah. Mereka tidak dipaksa buat memeluk agama
yang dibawa, Muhammad, tetapi disuruh mempergunakan pikiran'sendiri.. .
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Dan mereka telah menyatakan kerelaan :

"Laa Ilaha Illal-lah,Muhammad-urRasulullah...
[Tiada Tuhan selainAllah. Muhammad utusan Allah)

Semoga terbukalah hijab dinding pikiran itu, lalu menerima akan kebenaran
seruannya. Kalau tidak sernuanya. sekurangnya sebahagiannya. Orang Kristen
boleh tinggal tetap menjadi orang Kristen, dan Yahudi tinggal tetap menjadi
Yahudi. Tetapi janganlah berhenti berpikir, lepaskanlah diri daripada kung
kungan taqlid dan rnenurut saja kepada nenek moyang,

Suatu waktu kebenaran Muhammad itu akan diterima juga. Kita ambil
saja misalnya ajaran Muhammad yang membantah kekuasaan tidak terbatas
daripada pendeta-pendeta dan kepala agarna. sehingga kadang-kadang rnereka
lah yang memutuskan suatu kepercayaan yang rnesti dianut. Sehingga merni
lih suatu macam kepercayaan tentang ketuhanan Nabi 'Isa misalnya, adalah
buah keputusan rapat kepala-kepala agama, menurut suara terbanyak, yang
mesti diikut oleh perneluk agama, dan dipandang murtad atau orang sesat
barangsiapa yang masih memakai kepercayaan yang telah diputuskan tidak
boleh dipakai. Tetapi akhirnya timbuUah dalam kalangan orang Kristen .sen
diri, orang-orang yang membantah keras kekuasaan tak terbatas kepala agama
itu. Mana yang membantah dikucilkan. Tambah banyak yang dikucil, tambah
banyak yang membantah.

Dan bukankah beberapa kali telah timbul di negeri Kristen, penyanggah
yang besar-besar, yang tidak rnau menerima kepercayaan bahwa Nabi 'Isa AI
rnasih adalah anak Tuhan? Bukankah dalam kalangan Kristen ada satu sekte
apma, yaitu "Unitarian", yang kepercayaan mereka kepada 'Isa Almasih,
persis sarna dengan kepercayaan orang Islam terhadap Muhammad dan nabi
nabi yang lain?

Muhamamd adalah rahmat bagi alamo Yang belum sudi merneluk agama
nya biarlah tinggal dernikian, asal mereka sudi berpikir. Mereka dinamai urnat
dakwah. Maka di samping urnat dakwah, adalah urnat risalah. Atau ummat ul
ijabah, Urnat yang telah menerima dan mengakui segala ajaran Muhammad
dan menerirnanya sebagai agama yaitu Islam.

Umat ini telah mentashdiq-kan dengan hatinya dan mengikrarkan
dengan lidahnya: dan telah mengikuti dengan perbuatannya, akan kepercaya
an:

"," .

Semoga ,terbukalah hijab dinding pikiran itu, lalu menerima akan kebenaraI)
seruannya. Kalau tidak semuanya, sekurangnya sebahagiannya. Orang Kristen
boleh tin"ggal tetap menjadi orang Kristen, dan Yahudi tinggal tetap menjadi

• Yaliudi. Tetapi' janganlah berhenti berpikir, lepaskanlah ,diri daripada Ikung-
kunian t;lqIid dan menurut saja kepada nenek moyang. .

Suatu waktu kebenaran Muhammad itu akanditerima juga. Kita ambl~l
saja rrrisalnya ajaran Muhammad yang membimtah kekuasaan tidak terbatas
daripada pendeta-pendeta dan kepala agama, sehlngga kadang-kadang mereka-
lah yang memutuskan suatu kepercayaan yang mesti dianut. SeWngga memi-
lib suatu macam kepercayaan ten tang ketuhanan Nabi 'Isa misalnya, adalah
buah keputusan .rapat kepala-kepala agama, menurut suara terbanyak, yang
mesa diikut oleh pemeluk agama, dan dipandang murtad atau orang sesat
barangsiapa yang ma~ih memakai kepercayaan yang telah diputuskan tidak

.boleh dipakai. Tetapi akhirnya timbullah dalam kalangan orang. Kr~sten,.sen-
dirl, orang-orang yang membantah keras kekuasaan tak terbatas kepala agama
itu. Mana yang membantah dikucilkan. Tambah banyak yang dfkucil, tambah
banyak yang membantah ..

. .DaI1.bukankah beberapa kaIi telah timbul di neged Kristen, penyanggah
yang besar-besar, yang tidak mau menerima kepercayaan bahwa Nabi -'Isa AI-
masih adalah anak T~han? B~kankah dalam kalangan Kristen ada satu sekte
agarqa, yaitu "Unitarian", yang' kepercayaan mereka kepada .'!sa Almasih,

.:-; ",",1 '~:' " •.

. 'petSissama dengan kepercayaan orang Islam terhadap Muhammad dan naQi-
nabi yang' lain ? .

. Muhamamq adalah rahmat bagi alamo Yang belum sudimemeluk agama-
nya biarlah tinggal deInikian, asal mereka sudi berpikir \ Mereka dinamai um.at .
d~wah. Maka di sampingumat dakwah, adalah umat risalah. Atau rimmat ul-
ijab~:- Umat yang telah m~nerima dan mengakui segala ajaran Muhammad
.dm~nerimanya sebagai agama yaitu Islam. . .'

.\'. ·Umat ini telah .mentashdiq-kan dengan hatinya dan mengikrarkan
dengan lidahnya:-"dan telah mengikuti dengan perbuatannya, akan kepercaya-
an:

''Laa .Raha Illal-lah, Muhammad-ur-Rasuiullah. "
(Tiada TUhan selain Allah, Muhammad utusan Allah)

I Dan rnereka telah menyata'kan kerelaan :

. '



225

Didahulukan rnenyebut hamba-Nya daripada menyebut pesuruh-Nya.
Mernang. hanya urnat IslarnJah di antara urnat-urnat yang banyak dari

:'~;.-:;;~~ \~t\;:r:y
"Dan aku naik saksi bahwa MuluzmfTUldadalah hamba-Nya dan pn&Iruh
Nya."

Ummat-ul ijabah mempunyai tugas yang berat tetapi mulia. Terlebih
dahulu dia harus menyesuaikan dirinya dengan segala ajaran yang dibawa oleh
Muhammad. Mengerjakan suruhannya dan menghentikan larangannya. Diker
jakan terlebih dahulu sebelum menyuruh orang lain mengerjakan. Dihentikan
nya lebih dahulu sebelum orang lain dicegahnya. Matang hendaknya pengaruh
ajaran Muhammad itu pada jiwanya. sehingga dia tidak merasa kecil dan hina
di dunia ini, di hadapan siapa jua pun. Karena dia hanya merasa kecil dan hina
di hadapan Allah saja.

Dia tidak rnerasa bahwa dirinyalah yang lebih mulia daripada orang lain.
Dia tidak merasa bahwa dia adalah bangsa pilihan. Karena asal usul manusia
adalah sama. Diingatnya benar-benar bahwasanya manusia yang lebih mulia
di sisi Allah. hanyalah orang yang takwa. Artinya yang benar-benar mengikut
perintah-Nya.

Ucapan dua kalirnat syahadat: "Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad
adalah pesuruh Allah". adalah lambang kehidupan muslim. Rukun pertarna
daripada ke-Islamannya. Dengan ucapan itu jelas benar bahwa yang Tuhan
hanyalah Allah. Muhammad sendiri tidaklah Tuhan, bahkan tidaklah sarna
derajatnya dengan Tuhan. Dia hanyalah rnanusia seperti kita, yang jatuh
pilihan Tuhan kepadanya buat menjadi utusan. Sebab itu dalam ucapan yang
lain dijelaskan pula:

[Aku ridla dengan Allah sebagai Tuhanku, dan dengan Islam sebagrzi
agamaku, dan dengan Muhammad sebagai nabi dan rasul]. {Dirawikan oleh
Abu Daud,At-Turmudzi dan lain-lain).

/Aku ridla dengan Allah sebagai Tuhanku"dan dengan'Isiam sebagoi
agamaku, dan dengan Muhammad sebagai nabi dOn rasul). (Dirawikan oleh ,
Abu Daud, At-Turmudzi dan lain-la;n).' "

Ununat~ul ijabah mempunyai tugas yang berat tetapi mulia. Terlebih ,
dahulu dia harus menyesuaikan dirinya dengan segala ajaran yang dibawa oleh
MuhaJ1l1Ilad.Mengerjakan suruhannya dan menghentikan larangannya. Diker-
jakan terlebijl dahulu sebelum meriyu~uh orang lain mengerjakan. Dihentikan-
nya lebih dahlilu sebelum orang lain dieegahnya. Matang hendaknya pengaruh
ajaran Mu~d itu pada jiwanya, sepingga dia Udak'rnerasa k~eil dan hina
di dunia ini, di hadapan slapa jua pun. Karena dia hanya merasa keeil dan hina

, di hadapan Allah saja.
Dia tidak qlerasa bahwa dirinyalah yang lebih mulia daripada orang lain:

Dia tidak merasa bahwa dia adalah bangsa pilihan. Karena asal usul manusia,I . I

adalah sama. Diingatnya benar-benar bahwasanya nianusia yang lebih mulia
di sisi Allah, hanyalah orang yang takwa. Artinya yang benar~benar mengikut
perintah-Nya. ' •

UeapilO 'dua kalimat syahadat: "Tiada 'ruha:n selain Allah, Muharmnad'
adalah pesuruh Allah", adilah lambang kehidup:m m,uslirn. Rukun per~ama
daripada ke-Is~amannya. Dengan ueapan ~tu jelas benar, b~wa yang Tuhan
hanyalah Allah~ Muhammad sendiri tidaklah Tuhan, balikan, tidaklah sarna
derajatnya dengan Tuhan. Dia hanyalah manusia seperti 1913; yang jatuh
pilihan Tuhan kepadanya buat menjadi utusan. Sebab itu dalam ueapan yang
lain dijelaskan pula: " '

, '\
' , , .-1-!t " ..I// -'-' "/ (/,{?~'..I /":-"",./'. ,. ~.>-'..J-'~¥ ~u .~ ~

I .'
"Dan 'aku naik saksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan p~ruh-
Nya. "

Didahulukan menyebut harnba-Nya daripada menyebut pesuruh~Nya. '
Memang, hanya ,umat Islarnlah di antara umat-umat yang banyak dari

J, , • ' ," '
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nabi-nabi yang dahulu yang diberi kata perlarubang. ucapan yang menjadi
liang pertama dari ke-lslamannya.

Memang. Nab: Muhammad sangat berjasa. Dia adalah rahmat nagi selu
ruh alamo Dia adalah penutup dari scgala rasul. Dia tidak pundai mernbaca Jan
menulis. Padahal mulutnya mengucapkan kata-kata yang tiJak dapat dikata
kan oleh manusia. Dia telah mengurbankan harta benda Jan kekayaannya.
Dia telah mengurbankan usia dan tenaganya sclama 23 tahun buat mcnegak
kan agama ini. Berkali-kali dia hampir man dibunuh. Perruh dia diracun.
Sahabatnya ada yang mati kena racun itu. Tapi dia selarnar. Dia sangat berjasa
kepada bangsa Arah khususnya, hangsa yang dahulu sekali bersedia menjadi
"urumat-ul ijabah", dan kepada seluruh umat manusia. Sehingga keuka dia
mali, Umar ibn Al-Khaththab sendiri nyaris silap, dikatakannya Nabi
Muhammad tidak mali. Untunglah Abu Bakar memberi ingat: "Barangsiapa
yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mali. Dan barangsiapa
yang menyembah Allah, Allah selamanya te lap hidup."

Maka kebesaran dan jasa Muhammad pun rnenjadi ujianlah atas Iman
dan Tauhid kita. Mungkin karena kebesarannya itu terlintas di hati bahwa dia
Tuhan, atau sama derajatnya dengan Tuhan.

Tuhan rnengatakan: "Tidak! Muhanunad hanyalah Rasulullah!"
Muhammad sendiri pun mengatakan: "Tidak! Saya ini hanyalah manu

sia seperti kamu juga."
• Kadang-kadang ada juga manusia yang silap. Kadang-kadang ada juga

urnat-ul ijabah itu yang silap. Lalu diperbuatnya kcpada Muhammad. barang
yang dilarang sendiri oleh Muhammad. Ketika dia akan mali diperingatkan
nya benar-benar, janganlah kuburku dijadikan mesjid.
Karena kesesatan umat yang dahulu adalah karena kubur nabi-nabinya dijadi
kannya mesjid. Syukuriah Umar ibn Abdi! Aziz, Khalifah Bani Umayyah se
ketika memperbesar masjid nabi telah memperbesar mesjid itu lebih ke barat,,
sehingga kubur terletak di utara. Tidak diperluasnya ke utara, supaya kubur
jangan termasuk ke dalam mesjid.

Kadang-kadang timbul pula kepercayaan bahwasanya alam ini tcrjadi
daripada "Nur Muhammad". yaitu cahaya Muhammad. Nur Muhammad itu
lah menurut faham mereka yang dijadikan Allah lebih dahulu. Dan daripada
Nur itulah alam seluruhnya dijadikan. Lebih dari itu lagi, bukan Nur Muham
mad, tetapi "Al-Haqiqatul Muhammadiyah", yaitu "Hakikat Allah" di
"ibraz't-kannya pada diri Muhammad. Artinya dinyatakannya. Jadi hakikat
Muhammad itu adalah hakikat Allah; qadim! lni adalah khayal ahli tasauf.
Nabi tidak mengatakan begitu,

habi-nabi yang dahulu yang diberi kata perlambang, ucapan yang menjadi
tiang pertama. dari ke-Islamannya.

Memang, Nabi Muhammadsangat berjasa. Dia adalah rahmat bagi selu-
r'uh ,dam. Dia adalah penutup dari segala rasul. Pia tidak pandai membaca dan
menulis. Padahal muluti1ya mengucflpkan kat&-kata yang tidak dapat dikata-
kan bleh manusia. Diil telah mengurbankan haria benda dan kekayaannya.
Dia telah mengurbailkan usia dan tenaganya se,lama 23 tahun buat inenegak-
kan agama ini Berkali:kali dia hampir J11atidib'unuh. Pernah dia diracun.
Sahab'ltnya ada yang matikena racun itu. Tapi dia selamat. Dia sangat berjasa
kepada bangsa Arab khus~snya; bangsa yang dahulu sekali bersedia menjadi

. "ununat-ul ijabah", dan kepada .seluruh umat manusia .. Sehingga ketika dia
mati,' Umar ibn AI-Khathth'lb' sendiri nyaris silap, dikatakannya Nabi
Muhammad tidak mati. Vntun~ah Abu Bakar memberi ingat: "Barangsiapa
yang menyembah Muhammad, maka Muhammad· telah mati. Dan b.arangsiapa
yang menyembah Allah, Allah selamanya tetap, hidup." .'

Maka kebesaian dan jasa Muhammad pun menjadi ujianlah atas Iman
dan Tauhid kita. MungkIn karena kebesarannya 'itu terlintas ,dihati bahwa dia
Tuhan, atau sarna derajatnya dengan Tuhan.

Tuhan mengatakan: "Tidak.! Muhammad hanyalah Rasulullah!",
Muhammad sendiri pun mengatakan: ''Tidak! 'Saya ini hanyalah manu-

sia seperti kamu juga." , \
• Kadang.kadang ada juga. manusia yang silap. Kadang-kadang ada. juga

umat-ul, ijabah itu yang silap',Lalu diperbuatnya kepa4a Muhammad, barang
yang dilarang sendiri oleh Muhammad .. Ketika dia akan mati diperingatkan~
nya benar-benar, janganlah kuburku dijadikan mesjid.
Karena kesesatan umat yang dahulu adalah karena kubur nabi·nabinya dijadi.
kanilya mesjid. Syukurlah Vmar ibn Abdil Aziz, Khalifah Bani Umayyah se-
ketika memperbesar masjid nabi telah memperbesar mesjid itu lebih ke barat,. .
sehingga kubur terletak di utara. Tidak diperluasnya ke utara, supaya kubur
jangan termasuk ke dalam mesjid. I

.Kadang·kadang timbul pula kepercayaan bahwasanya alam ini terjadi
daripada "Nur Muhammad", yaitu cahaya Muhammad. Nur Muhammad itu-
lah menuru't f~ham mer~ka yang dijadikan Allah lebih dahulu. Dan daripada .

. Nur itufah ala~ seluruhnya dijadikan. Lebih dari itu lagi, bukan Nur Muham-
mad, tetapi "AI·Haqiqatul Muhammadiyah", yaitu "Hakikat Allah" di-
"ibraz"-kannya pada diri Muhammad. Artinya dinyatakannya. Jadi hakikat
Muhammad itu'adalah hakikat Allah; qadim!Ini adalah khayal ahli tasauf.
Nabi tidak mcmgatakan begitu.
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Nabi Muhanunad sendiri mengakui bahwa itu bukanlah susunannya.
Tidak pun diakuinya, orang yang sekelilingnya pun tahu dan menyaksikan,
bahwa dia bukan ahli syair bukan ahli pidato sebelum dia diutus. Orang yang
telah mendalami ke-lslaman sampai sekarang pun dapat membedakan, mana
kata biasa dari Muhammad, dan mana yang Qur'an diucapkan dengan peranta
raan lidah Muhammad. Bahkan pernah Muhammad diperintahkan Tuhan,
supaya menantang dan mengajak ahli-ahli bahasa berkumpul menjadi satu, •
membuat kongres, untuk "menelorkan" suatu susunan bahasa atau isi yang
dapat menandingi Qur'an. Nabi Muhammad telah disuruh menyampaikan
kata putus dalam soal ini "walan taf'alu": "Kamu sekali-kali tidakkan sang
gup."

Qur'an adalah dalam bahasa Arab, tetapi bahasa yang maha tinggi
mutunya, karena dia bahasa Tuhan sendiri. Waktu Qur'an diturunkan mutu
bahasa Arab telah tinggi dalam syair-syairnya. Pernah digantungkan syair yang
tinggi mutunya di dalam Ka'bah. Tetapi setelah Muhammad mengucapkan
Qur'an, tidak ada lagi ahli bahasa, bagaimanapun pandainya, yang sanggup
menandingi atau menyerupai, baik susunannya apatah lagi isinya. Sehingga se
bahagian besar dari yang berirnan kepadanya itu, adalah karena takluk oleh
bahasa Qur'an.

"SesungguhnyaKami telah menurunkan peringatan, dan sesungguhnya
Kami memeliharanya." (A/-Hijr;S. 15: 9)

A/-Qur'an

Syukurlah dengan memakai Abu Bakar dan Usman, Tuhan Allah telah
menggenapkan janjinya. Yaitu wahyu lIahi yang diturunkan kepada Muham
mad telah mereka kumpulkan belum cukup setahun sesudah Muhammad
wafat. ltulah yang dinamai Mush-haf. Dan sepakatlah ahli penyelidik di dunia
ini, bahwa seluruh Qur'an yang ada di dunia ini, sampai sekarang, adalah
menurut asli yang telah disusun oleh sahabat-sahabat dikepaJai oleh Abu
Bakar dan disempurnakan dan disalin kepada beberapa salinan dengan perin
tah Usman. Syukur, karena dialah tempat kembalinya umrnat-ul ijabah bila-

\
mana mereka berselisih. Bagaimanapun kadang-kadang perlainan pikiran dan
perlainan faham, namun tempat kembali tetap ada.

8erlakulah sabda Tuhan :

Al-Qur'an

Syukurlah dengan memakai Abu Bakardan Usman, Tuhan Allah telah
menggenapkan janjinya. Yaitu wahyu l1ahi yang diturunkan kepada Muham-
mad telah mereka kumpulkan belum cukup setahun sesudah Muhammad'
wafat. Itulah yang dinamai Mush:haf. Dan sepakatlah ahli penyelidik di dunia
ini, bahw'aseluruh 9urian yang ada ,<li dunia ini, .sampai sekarang,' adalah
menurut- asli yang telah disusun oleh sahabat-sah~bat dikepalai oleh Abu
Bakar dan disempurnakan dan disalin kepada beberapa salinan dengan perin-
tah Usman. Syukur, ~arena dialah tempat kembalinya, ummat-u\ iJabah bila- .
mana mereka berselisih. Bagaimanapun kadang-kadang perlainan pikiran dan
perlainan faham, 'Damuntempat kembali tetap ada.
. . Berll&ulah sabda Tuhan : .

(\.11) ,i,~~'j~t~~,dY~~}
. ''Sesungguhnya Kami, telah menurunkan peringatan. dan sesungguhnya

, Kami memeliharanya." (Al-Hijr; S. 15 : 9)

Qur'an \ ad~lah dalam bahasa, Arab, tetapi bahasa yatl:g maha tinggi
mutunya, karena dia bahasa Tuhan sendiri. Waktu Qur'an. diturunkan mutu
bah~sa Arab telah tinggi d,alam syair-syairnya. Pernah digantungkan ,syair yang
tinggi muti.mya di dalam Ka'bah. Tetapi setelah Muhammad men~ucapkari
Q~r'an, tidak ada lagi ahli bahasa, bagairnanapun pandainya, yang' sanggup
meJlandingi atau menyerupai, baik susunannya apatah lagi isinya. Sehingga se-
bahagian besar dari yang berirnan kepadanya itu, adal!ih karena takluk oleh
bahasa Qur'an.. t.

. ,

Nabi Muhammad sendiri m~ngakui bahwa hu bukanlah susunannya.
Tidak pun diakuinya, orang yang sekelUingnya pun tahu dan menyaksikan,
bahwa dia bukan ahli syair bukan ahli pidato.sebelum dia diutus. Orang yang
telah mendalarni ke-Islaman' sampai sekarang' 'pun dapat membedakan, mana
kata biasa dari Muhammad, dan mana yang Qur'an diucapkan dengan peranta;

. raan lidah Muhammad. Bahkan pernah Muhammad diperintahkan Tuhan,
supaya menantartg dan mengajak ahli-ahli bahasa berkumpul menjadi satu,
membuat kongres, untuk "menelorkan"suatu susunan bahasa atau isi yang
dapat menandingi Qur'an. Nabi Muhammad telah disuruh menyampaikan
kata putus dalam soal ini "walan tafalu": "Kamu sekali-kali tidakkan sang-
gup."
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Sunnatullah telah berlaku. Nabi-nabi dan rasul yang diu Ius oleh Tuhan
diberi perbantuan besar dengan mukjizat yang ganjil-ganjil yang berlawanan
dengan adat kebiasaan yang berlaku. Mukjizal itu maksudnya untuk rnem
bungkam mulut orang-orang yang menentang. Tetapi mukjizal yang dianuge
rahkan Tl!han kepada nabi-nabi itu bukanlah hakikat dari risalah atau tugas
yang mereka bawa. Jika Nabi Musa melecutkan tongkatnya ke laut lalu laut
belah, dan bila dilemparkannya ke tanah tongkat itu menjadi ular, namun
tongkat beliau itu bukanlah Taurat yang beliau terima sebagai wahyu dari
Tuhan. Jika sekiranya Nabi 'Isa Almasih telah mempertunjukkan ketabiban,
sehingga dengan menyentuh tangan orang yang berpenyakit kusta saja, lalu
orang itu sembuh, namun ketabiban itu bukanlah hakikat Injil.

Mukjizat yang paling akhir padtl rasul yang paling akhir dijadikan Tuhan
tidak terpisah daripada inti sari kerasulan. Hakikat kerasulan Muhammad dan
dalil kebenarannya terletak di da1am satu saja, yaitu kitab Al-Qur'an. Tetap
lab ada pintu terbuka bag; seluruh ahli dan sarjana buat mencoba membantah
atau mengatasi kitab suci itu, baik daripada susun katanya atau ten tang kan
dungan isinya.

8ertambah Al-Qur'an dibaca, bertambah hiduplah perasaan. Dia bukan
lab semata-mata pengajaran untuk pelintuhkan hati menghadap TOOan. Tetapi
juga menunjukkan dasar-dasar dalam menghadapi kehidupan dan kemasyara
katan. Mengandung soal-soal akhlak, siasat, ikushad. Dan dia menanarnkan
perasaan perundang-undangan dalam hal pendidikan dan latihan jiwa. Dan

10. AI-Qur'an Mukjizat Maha Besar

Bukan tak dicoba orang! Berkali-kali telah timbul orang yang mengakui
dirinya pula menjadi nabi dan rasul. Baik xarena hendak menandingi Muham
mad, atau mengakui juga sehagai "nabi pengiring" Muhammad; rnereka coba
memhuat ayat, Tetapi tertawalah orang mellhat susunannya atau isinya.
Mereka tidak sanggup rnernbuat "isi" yang lain. Dan mereka tak sanggup
rnenyusun kala yang lain. Bahkan terlebih banyak meniru-niru, sehingga ter
ambil juga susunan yang telah ada pada Qur'an. Bangsa Arab yang rnernpu
nyai bahasa itu dan orang yang telah merasai keindahan Qur'an lekas rahu
bahwa ini adalah "barang curian". Diambil dari ayat ini sepotong, dipersam
bungkan dengan ayal itu, lalu berubah artiaya dan dangkal maksudnya.

Sedangkan dalam susunan syair saja orang dapat rnengetahui mana yang
asli dan mana yang curian. Baik curian isi atau curian susunan, apatah lagi ter
hadap kata Yang Maha Tinggi. kala langit, dan bukan buatan Muhammad.

, Bukan ta\{ dicoba orang! Berkali-kali telah timbul orang yang mengakui
dirmya pula menjadi nabi dan'rasul. Baik karena hendak menandingi Muh;;lm-
mad, atau mengakuijuga' seb~gai "nabipengiring" Muhammad; mereka cob~
membuat ayat~ Tetapi tertawalah orang melihat susunannya atau isinya.
Mereka tidak sa~g~p membuat "isi" yimg lain. Dan mereka tak sanggup
menylisun kata yang lain. Bahkan terleJjih banyak meniru-niru,sehirigga ter·
ambil j~ga susunan yang· telah ada pada Qur'an. B~ngsa Arab yang mempu·
nyai bahasa itu dan orang yang telah merasai keindahan, Qui'an lekas tahu
bahwa ini adalah "barangcurian~'. Diambil dari ayat lni sepotong, dipersam-
bungkan'de~gan ayat itu, lalu b.~rubah artinya dan dangkaI' ina~udnya.

Sedangkan dalam susunan syair saja orang dapat mengetahui map.a ya:ng
asli dan mana yang curian. Baik curian, isi atau curian susunan, apa.tah lagi ter- ,
hada:p kata Yang ~aha Tinggi, kata langit, dan 15uka~buatan Muhammad.'

10. AI-Qur'an Mukjizat Maha' Bes~

, '
, Sunnatullah telah, berlaku. Nabi-nabi dan rasul yang diutus ol~h Tupan

diberi perbantuan besar dengan mukjizat yang ganjil·ganjil yang berIawanan
denglln adat kebiasaan yang berlakl!' Mukjizat itu maksudnyauntuk' mem-

1 bungkam mulut orang-orap.g yang menentang. Tetapi mukjizat yang dianuge-
rahkan Tuhan kepada nabi-nabi itu bukanlah hakikat dari risaIah atau tugas
yang mere'ka bawa. Jika Nabi Musa melecutkan tongkatnya ke laut lalu laut
belah, ,dan bila dilemparkai:mya ke tanaI! tongkat itu menjadi ular, namun
tongkat beliau itu' bukanlah Taura! yang beliau' terirna sebagai wahyu dari _
Tuhan. Jika sekiranya Nabi 'Isa Alma$ih telah ,mempertunjukkap. ketabiblm, '
sehingga dengan menyentu-,! tangan, orang yan~ berpenyakit kusta saja, laIu
orang itu sembuh, namun ketabiban itu 'bukanlah hakikat Injil. ,

. Mukjizat yang paling akhfr pada rasul yang paling akhir diJadikan Tuhan
tidak terpisah daripada inti sari kerasulan. Hakikat keras9lan Muhammad dan
dalil kebenarannya terlet~k di dalam satu saja, Ylutu kitab AI-Qur'an. Tetap-
lah ada pintu terbuka bagi seluruh ahli dan sarjana b~at ~encoba membantah
atau mengatasi kitab suci itu, baik daripada susuQ katanya atau'tentang kan-
dungan isinya. ",. . ,

Bertambah AI-Qur'an dibaca, bertambah' hiduplah perasaan. Dia bukan-
lith semata-mata pengajaran untukpelintuhkan hati menghadap 'riJhan., Tetapi,

, juga menunjukkan dasar-dasat dalam menghadapi kehidupan dan kemasyara-
katan. Mengandung soal-soal a~ak, siasat, ik.ushad. Pan dia menanarnkan
perasaan perundang-undan~an dalam hal pendidikan dan latihan, jiwL' I>an
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Oleh sebab itu maka mukjizat nabi akhir zaman ialah bersifat "aqly".
Selama insan masih menghormati akalnya, selama itu mukjizat Qur'an masih
berharga pula. Dan kalau akal ini tidak dipergunakan lagi, barulah hilang nilai
Al-Qur'an. Padahal nilai akal tidaklah selama-Iamanya akan turun. Orang ber
poor kian lama kian maju, Sebab itu maka perhatian kepada Al-Qur'an pun
kian lama kian maju pula. .

Apabila akal telah rnaju, orang meminta kenyataan yang dapat diterima
oleh akal. Tetapi kalau akal belum rnaju, orang masih meminta yang ganjil
ganjil, yang rasa-rasa tidak akan dapat diterima oleh akal. Di abad-abad per
lama, atau di zaman kehidupan manusia masih dekat kepada kesederhanaan
(primitif), sangatlah kagumnya kepada yang ganjil-ganjil, yang tak masuk
akal. Mereka meminta daratan dijadikan lautan; baru mereka percaya. Meron
baru percaya kalau tongkat dapat dijadikan ular!

Terhadap orang yang seperti ini, yang belum mau tunduk sebelum me
lihat yang ganjil, kadang-kadang Tuhan Yang Maha Kuasa mempertunjukkan
juga kekuasaan-Nya itu. Yakni di luar daripada yang terbiasa dilihat dan di-

dia bersesuai dengan seluruh kehidupan dalam seluruh zaman. Dia bukan ter
tentu hanya untuk mernperbaiki masyarakat Arab yang mula-mula menerima
nya saja, tapi merata bagi seluruh bangsa dalam duma.

Sudah menjadi rata sebelum pembangkitan Islam oleh Nabi Muhammad
s.a.w. suatu pendirian bahwasanya agama itu lain dan akal itu lain. Agama
hanyalah scmata-rnata suatu kepercayaan dan akal tidak boleh memperkata
kannya. Agama adalah "dogma" bclaka. Tetapi Al-Qur'an berkali-kali membe
rikan penjelasannya, bahwasanya agama yang tidak dicari terlebih dahulu
dengan akal, bukanlah agama yang rnurni. Berkali-kali bertemu ayat menyu
ruh mempergunakan akal dan pikiran. Dan yang akan dapat lekas memaham
kannya hanyalah orang-orang yang mempergunakan akalnya jua. Orang yang
berakallah yang akan memahamkan rahasia alam dan rahasia kehidupan.

_ r"..:.1I"'.~\('~\ ."_:,/ ,·~r:.:_,(~\\~~~t\
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"Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pergiliran malam
dan siang, adalah menjadi ayat bagi orang yang mempunyai inti sariakal....
(Ali 'Imran;S. 3:190)

dia bersesuai dengan Iseluruh kehidupan dalam seluruh ~man. Dia bukan ter-
tentu hanya untuk memperbaiki masyanlkat' Arab yang mula-mula menerima-
nya saja, tapi merata bagi seluruh bangsa dalam dunia.

SUdah menjadi rata sebelum pembangkitan Islam oleh Nabi Muhammad
s.a.w. suatu pendirian bahw~~anya agama itu lain dan akal itu lain. Agama
hanyalah semata-mata suatu kepercayaan dan akal tidak boleh memperkata- '
kannya. Ag~a ad!l1ah "dogma" belaka. Tetapi AI-Qur'an ber~ali-kali membe-
rikan penjelasannya, bahwasanya agama, yang tidak. dieari teilebih dahulu
dengan akal, bukanlah againa yang murni. Berkali:kali 'bertemu ayat menyu-
ruh mempergunakan akal (lan pikiran. Dan yang akan dapatlekas mernaham-
karu'J.Yahanyalah orang-orang yang mempergunaIcan akalnya jUll' Orang yang
berakallah yang akan memahanikan raHasia alam dan rahasia kehidupan.

. . /~ ,;1t ~ \~ . -ct • .' \/ •• .(Iolf: .•.(,:,,\\'~ . ~ ,
:~~'J~~~~\~~~~)JJ'9~. 7 ~v,

" " (\\.,dy"d\): ~~3S)~~
I "Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan ,pergiliran maldm

dan siang, adalaJi menjadi ayat bagi' orang yang mempunyai inti sari akal."
(Ali 1mran; S. 3:190)

Oleh sebab itu maka mukjizat nabi akhir zaman ialah bersiiat "aqly~'.
Selama insan masih menghormati akalnya, selama itu PJukjizat Qur'an masih .
berharga p~la. I{cinkalau 'akal ini tidak dipergunakan lagi, barulah hilang nilai
AI-Qur'an. Padahal nilai'akal tidaklah setama-lamanya ~kan turun.' Orang ber-
pikir kian lama kian maju. Sebab itu maka perhatian kepada AI-qur'an pun
kian lama kianmaju pula. ' . .

Apabila akal telah maju, orang metninta kenyataan yang dapat diteruna
oleh akal. Tetapi kalau akal belum maju, orang masi)1 meminta yang ganjil- ,
ganjil, yang rasa-rasa tidak akan dapat diterima·oleh akal. Di abad-abad per-
tama:, atau di zaman kehidupan manuSia masia dekat' kepada kesederhanaim
(prirnitiO, sangat~' kagumnya kepada yang g'anjil-ganjil, yang tak masuk'
akal. Mereka meminta daratari dijadikan lautan; baru mereka percaya. Merclca.

, bam p~reaya kalau tongkat dapat dijadikan ular!
. Terhadap orang yang seperti ini, yang belummau 'iunduk sebelum me-

lihat yang ganjil, kadang~kadang TOOan Yang Maha Kuasa mempertunjukka'n
juga kekuasaan-Nya itu. Yakni di luar daripada yang terbiasa dilihat dan di~
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Orang mengernukakan teori bahwasanya penurnbuhan suatu undang
undang atau hukum ialah karena perkembangan pandangan insan kepada
buruk dan baik. Tetapi Al-Qur'an menyatakan dasar asal daripada timbangan
buruk dan baik itu. Ketentuan asaJ tentang buruk dan baik ialah dari Allah.

Ahli-hali pikir mencari sebab-sebab keonaran dunia yang hebat dahsyat
itu, kemelaratan orang yang sengsara dan kemcgahan orang yang kaya raya.
Timbulnya nafsu mengumpul banyak-banyak untuk kepentingan diri sendiri,
sehingga timbullah apa yang dinamai kapitaJisme. Maka Al-Qur'an menyata
kan thabi'at manusia, karena banyaknya harta. Sernacam dasar ilmu jiwa yang

alami dalarn ruang dan waktu tertentu, mungkin pula pada suatu ruang dan
suatu waktu berbeda keadaannya dari yang biasa. Tetapi kaJau akal telah
maju maka mukjizat yang seperti demikian tetap tinggi nilainya di dalam
ccrita dan hikayat turun tcmurun. Kcmajuan akal dan ilmu menyatakan
bahwa hal itu tidak mustahil bagi Allah Ta'ala, Mukjizat yang dernikian dite
rima dengan penuh kepercayaan sebagai suatu kemungki.nan yang tidak dapat
dibantah. Tetapi cerita itu tidak disaksikan oleh mata lagi.

Mukjizat Al-Qur'an adalah suatu seruan dan ajakan kekal yang kian di
renung, kian terasa lemah akal manusia mcnghadapinya, kagurn lalu tunduk
akan kebenaran seruannya.

Kita ambit saja suatu rnisal, scbagai cabang daripada seruan Al-Qur'an
yang rneliputi itu. Yaitu urusan ideologi rnenegakkan suatu pemerintahan
yang adil dan rnakrnur. Bermacam-rnacam ideologi telah disusun orang dalarn
dunia ini, seumpama susunan ideologi demokrasi, komunisme, sosialisme dan
lain sebagainya. Nyatalah bahwa kemanusiaan senantiasa mencari suatu susun
an hidup yang lebih sempurna. Mencari yang lebih sempurna itu adalah thabi
'at daripada hidup manusia. Setiap ada aliran-aliran yang demikian itu, senan
tiasalah orang Islam yang taat akan pandangan hidup agamanya, atau orang
lain yang insaf dan tidak keras kepala, menyatakan bahwa 1000 tahun sebe
Jum seorang filosof mcnyatakan suatu teori, Al-Qur'an telah memberikan pen
diriannya yang lebih jelas dan tidak meragukan. Orang mencari dasar demo
krasi dengan membanting otak, namun Al-Qur'an memberikan dasar demo
krasi yang lebih rnendalam dan lebih selamat, yaitu demokrasi takwa :

~..,1 ,~~ ~ /~ ~C//<?~
(\'( uy.\) "'~'~\"~':~:~f\01'"

"Sesungguhnya yang semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang se
takwa-takwa kamu. "{Al-HujuratiS. 49:13)

. atami. dalam ruang ·dan wa~tu tertentu, mungkin pula pada suatu ruang dan
suatu waktu berbeda keadaannya dari yang bia'sa. Tetapi kalau akal·telah
maju maka mukjizat' yang seperti dernikian tetap tinggi nilainya di dalam
cerita dan hi.kayat turun temurun. Kemiljuan akal dan ilmu menyatakan
bahwa hal itu tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Mukjizat yang dernikian dite"

, . rima dengan penuh kepercayaan sebagaisuatu kemungkinan yang tidak dapat
. dibantah. Tetap! cerita itu tidak disaksikan oleh mata lagi. .

Mukjizat AI-Qur'an actalah suatu seruan dan ajakan kekal yang kian di~
renung, kian terasa lemah aka1 manusia menghadapinya, kagum' Jalu tunduk .
akan kebenaian seruannya. . . . .

Kita ambil saja suatu rnisal, sebagai cabang daripada seruall AI-QiJr'an
yang meliputi itu. Yaitu urusan ideologi menegakkan suatu pemerintahan

. yang adil dan makmur. Bermacam-macam ideologi telah disusun orang dalam
dunia ini, seumpama susunan ideologi 'demokrllsi, komunisme, sosi.alisme dan·
lain sebagainYa. Nyatalah bahwa kemanusiaan senantiasa ~encari suatu susun-
an hidup yang leoih serilpurna. Mencari yang lebih sempurna itu adalah thabi-
'at daripada hidup manusia. Setiap ada aliran-aliran yang demi'kian itu, senan-
tiasaJ1ili orang Islam yang taat akan pan~angan hidup agamanya, atau orang
lain yang in~f dan tidak keras kepala; menyatakan bahwa 1000 tahun sebe-
lum seorang filosof menyatakan suatu teori, Al-Qur'an telah memberi.kan peq-
diriannya yang lebih jelas dan tidak merag~kan. Orapg mencari dasar demo-'
krasi dengan membanting 'otak, namun Al-Qur'an memberikan'dasar demo-
krasf yang lebih mendalam dan, lebili selamat, yaitu demokrasi tak a:

.' '.-" ~ ~. /' /.~){"/.~.(~'<c.,j)\) .. :'::~ '.:dj \ 4U \ ~.. \ U \. ..
. ~/,'/ J:-

"Sesungguhnya ytmg semulia2mulia kamu di' sisi Allah ialah yang se-
takwa-takwa kamu." (AI-Hujurat; S. 49:13) " l'

Orang mengemukakan teori qahwasanya penumbuhan suatu ungang-
u~dang atau hukum ialah ,karena perkembangan pandangan insan kepada
'buruk dall bai.k. Tetapi AI-Qur'an menyatakan dasar asal daripada timbangim
bu~k .dan bai.k itu. Ketentuan asal tentang buruk dan bai.k ialah dari Allah.

AWi-hali plkir mencari sebab~sebab keonaran dunia yang hebat dahsyat
'itu, kemelaratan orang yang sengsara dan kemegahan orang yang' kaya raya.

, ! ,

Ti.mbulnya nafsu mengumpul banyak;banyak untuk kepentingan diri sendui,
sehingga timbullah apa yang dinamai kapitalisme. Maka Al-Qur'an menyata-
kim, thabi'at manushl, karena banyaknya harta. &:macain dasar ilmu jiwa yang."
230.
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"Adakah engkau lihat orang yang mendustakan agama? Itulah orang
yang mengabaikan anak yatim dan tidak menyediakan makanan bag; orang
miskin. Maka kecelakaanlah bag; orang yang sembahyang, yang Jupa dia da
lam sembahyangnya. Yaitu orang yang beramaJ hanya semata-mata karena ria.
dan menghambat tolong-menolong ." (Al-Ma 'un; S. /07: t : 7)

Oleh sebab itu maka bagi seseorang yang rnembaca Al-Qur'an dengan
penuh keinsafan, bertambah tarnpak olehnya, kian sehari kian terbuka cahaya
hidayat, untuk memberinya panduan di dalam perjalanan hidupnya. Sudah 14
abad Nabi Muhammad wafat, telah banyak perubahan-perubahan yang ber
laku dalarn dunia ini, namun Al-Qur'an rnasih tetap menjadi sumber kekuatan
dan tenaga bagi yang beri:nan kepadanya, untuk menernpuh jalan hidupnya.
Kian dibaca kian kagumlah akal dan kian terpesona oleh keajaibannya. Ber
bagai dasar dan ilmu jiwa, i1mu akhlak, filsafat. sejarah, i1mu memerintah,
ilmu masyarakat terdapat di dalamnya. Sehingga di setiap zaman timbullah
pahlawan-pahlawan Islam yang berani tampil ke muka membawa konsepsi AI
Qur'an ke tengah-tengah dunia ini untuk turut menyelesaikan kemelutnya.
Padahal ada pemeluk agama lain yang sengaja menyingkirkan agamanya sen
diri ke tepi, dan memisahkannya dengan soal-soal duniawi yang urnum itu.
Sebabnya ialah karena memang agamanya itu tidak mempunyai konsepsi
dalam soal-soal demikian.

Kemanusiaan telah demikian maju sehingga "rnukjizat" ganjil tidak per-

"Kalau Tuhan meluaskan rezeki-Nya kepada hamba-Nya, maka berbuat
sewenang-wenanglah dia di muka bumi. " (A sy-Syura; S. 42: 27)

Orang rnencari keadilan sosial dalam masyarakat rnanusia. Maka AI
Qur'an menerangkan dengan jelas siapakah yang mendustakan agama :

~~~~1~/\'/'(';)';~\~~ .J.. ~:)\~ .::;~~ j\ ~v:\~ ~~ t: -45 , ' 9=/ )/ . :;;_4S , - ~
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jelas sekali len tang sebab-sebab kapitalisme :jelas sekali tentang sebab-sebab kapitalisme :
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"Kalau Tuhan meluaskan rezeki-Nya kepada hamba-Ny'a; maka berbuat
sewenang-wenangiah dia di muka bumi. " (Asy-Syura; S. 42: 27)

Orang mencarikeadilan sosial, dalam masyarakat manusia.· Maka AI-
Qur'an menerangkan dengan jelas siapakah yang mendl1stakan agama :

--':'--'~1</;;/\(;;;; j\~'\~.J,. ?:;\~~~ ~\ ~'\{\~ ~~ ·t-4.S, .-- 9!,/ / . ;/ ..4S , .. ~ ,
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''Adakah engkau lihat orang yang mendustakani'agama? ltulah orang

yang mengizbaikan anak yatim dan tidak menyediakan maktman ,bagi orang
miskin. Maka' kecelaka(mliih bag; orang yang sembahyang, yang lupa dia da-
lam semb~hj!angnya. Yaitu orang yang beramal hanya semata-m4ta karena ria,
dan menghambat tolong-me;olong. " (Al-Ma 'un; S. 1in:1- 7)

I. •
, , .

Oleh ~ebab itu maka bagi seseorang yang membaca AI-Qur'an dengan .
penuh keinsafan, bertambah tampak olehnya, kia~ sehari iJan terbu~a cahaya'
hidayat, untuk memberinya panduan di dalam perjalanan hidupnya. Sudah 14·
abad Nabi Muhammad wafat, telah banyak perubahan-perubahanyang'b~r-
laku dalam dunia ini, ~amun AI-Qur'an masih tetap menjadi sumber kekuatan
dan te~aga bagi' yang· beriman kt!padanya, unFuk menempuh jalan hidupnya.
Kian dibaca kian kagurnlah akal dan kian terI/esona oleh keajaibannya. Ber-
bagai dasar dariilmu ji~a, ilInu akWaK, filSafat, sejarah, ilmu memerintah, '
ilill\i masyarakat terdapa't di dalamnya. Sehingga di setiap zaman timbullah

, paWawan-paWawan Islam yang be rani tampil ke muka membawa konsepsi AI:
Qur'an ·ke tengah-tengah dunia ini untuk· turut menyelesaikan kemelutnya.
Padahal ada pemeluk agama lain yang sengaja menyingkirkan, agamanya sen- .
diri ke tepi, dan memisahkannya dengan soal~soal duniawi yang uffium itu.
Sebabnya ialah karena memang agamanya itu tidak mempunyai konsepsi
dalam soal-soal dernikian.

Kemanusiaan telah dernikian maju sehingga '.'mukjizat" ganjil tidak per-
c

'231



232

"Mereka berkata: Kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad, se
beium engkau pancarkan dari bumi ini suatu mata air, atau engkau adakan
bag; kami kebun kurma dan anggur. Maka mengalir dicelah-celahnya sungai
sungai, atau engkau jatuhkan langit sebagai yang engkau katakan itu, sehingga
dapat menutupi akan sekalian: Atau engkau bawa TuhanAllah danmalaikat
malaikat-Nya itu ke mario A tau ada padamu rumah dari ukiran-ukiran yang
indah. Atau engkau naik ke langit. Dan kami pun belum juga kami hendak
percaya kenaikanmu itu sebelum engkau bawa turun kembali untuk kami se
buah kitab akan komi baca: Katakanlah Muhammad. Amat sucilah Tuhanku.
Siapakah aku ini, selain dari seorang manusia yang diutus belaka: .. [Al-Isra;
S. J 7 : 90 - 92)

Pada masa itu mereka sudah menyangka bahwa pennintaan mereka itu
sudah sangat ganjil dan hebat. Mereka meminta Nabi Muhammad melaksana
kannya! Padahal kalau hal ini dipiklrkan dalam-dalam, oleh manusia di zaman
kita ini, di abad XX ini, kita akan tersenyum. Apalah gunanya hal yang derni
kian diminta kepada Nabi? Tugas Nabi bukan itu. ltu serahkan sajalah kepada
insinyur-insinyur. Kalau yang demikian itu diurus juga oleh Nabi pacta saat itu,

lu lagi menurut perasaan mereka untuk diminta dari seorang nabi baru. Ibn
Nun yang besar yang telah menelan Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus tiga
hari tiga malam hidup dalam perut ibn itu, telah diatasi orang dengan men
dapat kapal selam. Dan segumpal awan yang membawa Nabi Sulaiman dari
Baitil Makclis ke negeri Yaman telah menjadi pesawat udara tempat man usia
berulang-balik di dalam dunia ini. 8eberapa padang pasir Sahara yang tandus
telah dialiri orang air. Minyak tanah membusat dari celah bumi dan mengalir
kan kehidupan baru bagi bangsa Badwi yang selama ini tcrpencil.

Di zaman Nabi Muhammad s.a.w. bukan tidak ada orang-orang yang
meminta perkara-perkara ganjiJ itu kepada Nabi Muhammad s.a.w. Suatu
waktu mereka meminta berbagai-bagai hal :

...-:1t<!'<t'-t. I~,,_,../ '~I\* / I//t ,!~''''/ ~1t / .! #/\ \'{\'~/
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lu lagi menurut perasaan mere~a untuk diminta dad seorang nabi biuu. Ikan
Nun yang besar yang telah menelan Nabi Yunus, 'sehingga Nabi Yunus tiga, .
hari tiga malam hidup dalam perut ikan itu, telah diatasi orang dengan men-
dapat kapa1 Selam. Dan segumpal awan yang membawa Nabi Sulaiman dari
Baitil Makdis ke negeri Yaman telahmenjadi pesawat udara tempat manusi~
berulang-b,alik di dalam dunia ini. Beberapa pad~ng pasir Sahara yang tandus
telah ,dialiri orang air. Minyak tanah membusat dari celah bumi dan mengalir-
kan kehidupan baru bagj, bangsa ~adwi yang selama ini tcrpencil. ' .

. Di zaman Nabi Muhammad s.a.w. bukan tidak ada orang-orang yang
merniqta· perka~a-perkara ganjil itu kepada Nabi Muhammad s.a.w. Suatu
waktu mereka meminta b'erbagai-bagai hal: '
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~'Mereka berkata: Kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad, se-

beium engkau pancarkan dari-bumi ini suatu mat a air, attiu engkau adakan
bagi komi kebun kurma dan anggUr.Maka mengalir dicelah-celahnya; sungai-
sungai"atau engkau jatuhkan langit sebagai yang e,ngkau katakan itu, s'ehingga
daPat men'utUpi okan sekalian. Atau engkau bawa TUhanAllah dan mazaikat-
millaikat-Nya itu ke mario A tau ada padamfl, 'rumah dan ukiran-ukiran yang
indab. A'tau e~gktiu na;k ke langit. Dan kami pun belum juga komi hendak
percaya kenaikanmu itu sebelum engkau bawa tuTlfn kembali untuk komi se.-
buah kitab akan komi lJpca. I<atakanlah Muhampzad. Amat sucilah rulianku.
Siapakah aku ini, selain dari seorang manusiayang diutus belaka." (Al·/sra;
S. 17: 90 - 92) ". "

Pada masa itu mereka sudah menyangka bahwa permintaan mereka itu
sudah sangat ganjil dan heoat. Mereka meminta Nabi Muhammad melaksana-
kanDya! Padahal kalau hallni dipikirkan daiani-dalam, oleh manusia di zaman

.kita ini, di abad XX ini, kita akan tersenyum. Apalah gunanya hal yang demi-
kian diminta kepada Nabi? Tugas Nabi bukari itu. ltu serahkansajalah kepada
insinyupinsinyur. Kalau yang demikian itu diurus juga oleh Nabi pa<la saat itu,
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Sckarang di tanah Arab tempat kaum musyrikin meminta itu 14 abad
yang telah lalu, apa yang diminta itu telah terjadi oleh usaha manusia. Bukan
usaha Nabi. Bukan saja air yang telah mernancar , bahkan rninyak tanah. Curna
satu yang tidak perlu dikabulkan, yaitu Jangit runtuh. Buat apa langit runtuh?
Atau apakah ini hanya satu arti dari hujan lebat turun? Karena biasa juga
orang mengatakan langit runtuh, kalau hujan lebat turun? Ini pun tengah di
usahakan orang dan tengah dipelajari.

Dalarn pada itu, rnereka selipkan pula suatu permintaan yang penuh
dcngan ejekan. Yakni supaya Muhammad s.a.w. mempunyai sebuah rumah
tempat tinggal yang indah berukir-ukir, Cobalah pikirkan bagaimana rendah
nya jiwa yang meminta ini. Seorang rasul Tuhan, bukanlah seorang maharaja
yang tinggal di dalam istana indah dan "ukan pula seorang hartawan yang
mempunyai rnahligai penuh ukiran. Kebenaran yang dibawa oleh seseorang
tidakJah dapat diukur dengan kekayaan dan kebagusan rumahnya. Risalat
yang dibawa oleh seorang rasul karena wahyu Ilahi bukanlah diukur dengan
tempat tinggalnya, baik dalam gubuk atau dalam sebuah mahJigai.

Mereka merninta supaya Nabi Muhammad naik ke langit. Pada waktu
datang perminlaan itu tidaklah segera dikabulkan Tuhan. Nabi Muhammad
pun menyatakan bahwa dia sendiri tidakJah sanggup naik ke langit. Dengan
rendah hati Nabi Muhammad s.a.w. menjawab bahwasanya segala yang dirnin
ta itu tidakJah sanggup beliau mengabulkan; "Arnat Sucilah Tuhanku! Siapa
kah aku ini. Aku hanya seorang manusia biasa yang menerima tugas menjadi
utusan." Lebih daripada itu tidak. Nabi-nabi yang dahulu daripada Muham
mad pun tidaklah berdaya apa-apa buat menciptakan suatu keganjilan. Nabi
'Isa seketika menyembuhkan orang sakit kusta, bukanlah atas kehendaknya
sendiri. Nabi Ibrahim seketika tidak hangus karena dibakar, bukanlah karena
kekebalan dirinya sendiri. Semuanya itu hanya berlaku dengan izin Tuhan.
Sebab itu yang utama sekali harus dipupuk dan dijeJaskan ialah kepercayaan
akan Maha Kuasanya Tuhan,

Beberapa masa kemudian, setelah orang-orang itu lupa akan perrninta
annya supaya Nabi Muhammad naik ke langit, barulah Nabi Muhammad
s.a.w. dipanggil menghadap Tuhan dan betul-betullah beliau rni'raj ke Iangit.
Dan sebelum rni'raj, beliau 'isra dari Makkilh ke Baitil Makdis dan beliau
pulang membawa syariat sembahyang.

Di waktu itu kelihatanlah bahwa naik ke langit itu bukanlah tujuan.
Naik ke langit hanyaIah suatu hal sewajarnya bagi seorang nabi yang tidak
perlu diribut-ributkan. Sebab yang jadi tujuan bukanIah "memarnerkan"

nya.
apakah lagi usaha manusia? Padahal manusia disuruh mernpergunakan akal-apakah lagi usaha ,manusia:? Padahal manusia disuruh mempergunakan akal- .
nya.' '

Sekarang di tanah Arab tl;mpat kaum musyrikin meminta itu 14 abad
yang telah lalu, apa yang diminta itu telah terjadi oleh usaha manusia. BUkan
~saha Nabi. Btikan saja air yang telah meman car , b¥tkan mipYak. tanah. Cuma

'satu yang,tidak,perlu dikabulkan, yaitu langit rtintuh. Buat apa langit runttih?
Atau apalcah ini hany~ satu arti dari hUjan lebat turun? Karena biasa juga
orang mengatakan langit runtuh, kalau hujan lebat turun? Ini pun tengah di-
usahakan orang dan tengah dipelajari. '

,Daiam Rada itu, mereka ,selipkan pula suatu permintaan yang penuh
dengan ejekan. Yal<ni supaya Muhammad s.a.w. mempunyai sebuah rumah
tempat tinl?8al yang indah berukir-ukir. Cobalah pikirkan ba~aimana rendah-,
nxa jiwa yang men:unta ini. Seorang rasul Tuhan, bukanlah seorang mah~t,aja
yang tinggal di dalam istaha indah dan 'ukan pula seorang hartawan yang
m~mpunyai mahligai penuh ukiran. Kebenarlm yang dibawa oleh'seseorang
tidaklah dapat diukur dengan kekayaan dan kebagusan rumahnya~ Risaiat
yang dibawa oleh seorang rasul karena wahYU Hahi bukanllili diukur den'g~~
tempat tinggalnya, baik dalam gubuk atau dalam sebuah mahligai.

Mereka meminta supaya Nabi,Muhammad .naik ke larigit. Pada waktu
datang pl;rmirltaan 'itu tidaklah segera dikabulkan Tuhan. Nabi Muhammad
pun menyatakan blmwa dia sendiri tidaklah san~p naik ke langit~ Dengan
renaah hati Nabi Muhammad s.a.w. menjawab bahwasanya segala yang dimin-
ta itu tidaklah sanggup beliau mengabulkan; ;'Amat Sucilah Tuhanku! Siapa,
kah aku ini. Aku hanya seorang manusia biasa yang menerin'la tugas menjadi
utusan."· Lebih daripada itu tidak. Nabi-nabi yang dahulu daripada MUham-
mad 'pun tidaklah berdaya apa-apa buat menc}p~akan suatu keganjilan.Nabi
'Isa seketika menyembuhkan orang sakit kusta, bukanlah atas kehendaknya
sendiri. Nabi Ibrahim seketika tidak hangUs karena dibakar, bukaflIah karen a
kekebalan dirinya senqiri. Semuanya }tu hanya berlaku dengan izin Tuhan.
Sebab itu yangutarna sekali hams dipupuk dan dijelaskan ialah kepercayaan
akan Maha Kuasanya Tuban. ,

,Beberapa masa kemu dian , setelah orang-orangitu lupa akan perminta- )-
annya supaya Nabi Muhammad naik ke langit, baritlah Nabi Muhammad
s.a.w. dipanggil menghadap Tuhan dan betul·betullah beliau mi'raj kel~ngit.
Dan sebelt,lm mi'raj, beliau Yisra dari Makk"ah ke BaitilMakdis dan heliau'
pulang membawa syariat semb"ithyang. ' .'

,Di waktu itu kelihata,nlah bahwa naik ke langit itu bukanlah tujuart.
Naik ke langit. hanyalah suatu hal'sewajarnya bagi seor~ng nabi yang\ tidale
perlu diribut-ributkan. Sebab yang jadi tujuan bukanlah "memamerkan"
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mi'raj. Yang jaJi tujuan ialah menjcmput syariat scmhahyang. Walaupun
sudah sejelas itu, namun yang tidak pcrcaya rnasih tctap ada juga.

Selain daripada mi'raj banyak lagi menurut riwayat yang sahih rnukjizat
lain yang terjadi pada diri Nabi Muhammad s.a.w. Pernah di dalam pcrjalanan
kehabisan air. Hanya tinggal satu timba air saja. padahal kafilah Nabi telah
sangat kehausan, Maka dibagi-bagikanlah air yang setimba itu, sesudah tirnba
nya disentuh oleh tangan beliau yang mulia. Maka mencukupilah air yang se
timba itu huat minum seluruh kafilah, Selain dari itu banyak pula riwayat
yang sahih daripada sahabat-sahabat. bahwasanya dalam panas yang sangat
teriknya dalarn perjalanan, tidaklah Nabi dan sahabat-sahabatnya itu kena
panas, sebab senantiasa dilindungi oleh awan. Dan ada lagi riwayat ten tang
bulan terbelah dua, dan disaksikan oleh mara umat Makkah seketika itu,
lslarnnya dan musyriknya.

Tetapi sernua mukjizat ini tidaklah dijadikan "gembar-gernbor" besar
besaran di dalarn agama Islam. Sebab sudah nyata, bagaimanapun tinggi dan
ganjilnya mukjizat. namun bekasnya tidaklah sebagairnana yang diharapkan.
Terjadinya suatu mukjizat tidak juga akan dapat rnenundukkan sernua orang.
Sehabis mukjizat, namun yang kafir dan tidak pcrcaya tctap ada juga. Derni
kianlah yang berlaku pada setiap Nabi yang diberi oleh Allah rnukjizat.

Nabi AJlah Saleh telah diberi Tuhan rnukjizat, sehingga keluarlah seekor
unta besar dari dalarn batu. Sudah patutlah seluruh umat Tsarnud percaya ke
pada kerasulannya. Padahal keingkaran dan kekafiran mereka telah dcmikian
meningkat sehingga "Naqat Allah, (unta Tuhan) itu mereka bunuh. Maka
datanglah siksa yang rnaha hebat atas diri mereka, sehingga mereka musnah
semua. Berkali-kali pula Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang besar-besar
di hadapan Fir'aun namun keingkaran yang dilakukan Fir'aun kepada Musa
tidak jugalah berkurang-kurang. Dan alangkah banyaknya rnukjizat yang
diperlihatkan 'Isa Almasih di hadapan kaumnya, namun sebahagian besar
masih ingkar juga. Lahirnya 'Isa Almasih sebagai roh Allah dan kalirnat Allah
yang ditiupkan Allah kepada Maryam, suatu alamat kekuasaan Tuhan Yang
Maha Besar, tidaklah memberikan Iman kepada sebahagian besar Bani Israil,
bahkan mereka tuduh Nabi 'lsa Almasih itu "anak yang tidak terang siapa
bapanya". Di samping yang mengatakan dia Anak Allah.

Kadang-kadang orang yang rnasih jahil itu meminta yang bukan-bukan.
Mereka minta supaya Tuhan Allah dan malaikat-rnalaikat di bawa ke hadapan
rnereka, sebagai tcrsebut tadi, Kepada Nabi Musa pun pernah dikemukakan
permintaan yang sangat "kurang ajar" itu. Mereka meminta supaya diperlihat
kan rupa Allah itu terang-terang.

!ni'ra}. Yang jadi 'tujuan iahih menjemput syariat sembahyang. Walaupun
sudah sejelas itu, namun yang tidak percaya masih tetap ada juga. .

Selain daripada mi'raj banyak lagi menurut riwayatyang sahih mukjizat
lain yang terjadi pada diri Nabi Muharhmad s.a.w. Pernah di dalam perjalanan
kehabisan air. Hanya tinggal satu timba air saja, padahal kafilah Nabi telah
sangat kehausan. Maka dibagicb~gika:nlah air yang setimba itu, sesutiah timba-
nya disentuh oleh tangan beliau yang mulia. Maka mencukupilah air yang se-
timb,a itu buat minUIn seluruh kafilah. Selain dari itu banyak pula riwayat

, yang sahib daripada sahabat-sahabat, bahwasanya dalam. panas yang sangat
t,eriknya dalam perjalanim, tidaklah Nabi dan sahabat-sahabatnya itu kena
pana,S, sebab senan,tiasa dilindungi oleh awan. Dan ada lagi riwayat ten tang

.bulan terbelah dua, dap disaksikan oleh mata umat Makkah seketika itu,
Islamnya dan musyriknya. '

Tetapi Semua mukjizat .ini tidaklah'dijadikan "gembar·gembor" besar-
besaran di dalam agama Islam. Sebab. sudah nyata, bagaimanapun tinggi dan
ganjilnya mukjizat, namun bekasnya tidaklah sebagaimana yang diharapkan.
Terjadinya suatu mukjizat tidak juga akan dapat menundukkan semua orang.
Sehabis mukjizat, namun yang kafir dan tidat percaya tetap ada juga. Denu-
kianlah yang berlaku pada setiap Nabi yang ,diberi oleh Allah mukjizat.

Nabi Allah Saleh telah diberi Tuhan mukjizat, sehingga keluarlah seekor'
unta besar dari dalam batti, Sudah patutlah seluruh umat Tsamud percaya ke.
pada kerasulannya. Padahal keingkaran dan kekafiran mereka telah demikian
meningkat ~hingga "Naqat Allah, (unta Tuhan) itu mereka bunuh. Maka
datanglah siksa yang maha hebat ,atas diri mereka, sehingga mereka musnah
semua. Berkali-kali pula Nabi Musa menunjukkan mukjiiat yang besar-besar
di hadapan Fir'aun nam\lrl keingkaranyang dilakukan Fir'aun kepada Musa
tidak jugalah berkurang-kura~g. Dan alangkah banyaknya mukjizat yang
diperlihatkan 'Isa AlmasUI di hadapan kaunm:ya, namun sebahagian besar
masih ingkar juga. Lahirnya 'Isa Almasih sebagai roh Allah dankalimat Allah
yang ditiupkan Allah. kepada Maryam, suatu aiamat kekuasaan Tuhan Yang
Maha Besar, tidaklah memgerikan Iman kepada sebahagjan besar Bani Israil,
bahkan ~ereka tuduh Nabi 'Isa Almasih itu "anak yang tidak terang siapa
bapanya". Di samping yangmengatakan'dia Anak Allah.

Kadang·!cidang orang yang masih jahil itu memint'a yang bukan·bukan.
Mereka minta supaya Tuhad AJ1ahdan malaikatfmalaikat di bawa ke hadapan .
mereka, sebagai terselJUt tadi. Kepada Nabi M'usa pun pernah dikemukakan
perrnintaan yang sangat "kurang ajar" itu. Mereka meminta supaya diperlihat.
kan rupa Allah itu terang.te,rang. '
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Mukjizat besar pengaruh AI-Qur'an dapat pula dilihat dari bekas revo
lusi pikiran yang ditimbulkannya di tanah Arab itu dalam masa yang sangat
singkat, yaitu 25 tahun. Suatu golongan bangsa yang selama ini masih belum
mempunyai sejarah gemilang. Satu puak kabilah-kabilah tukang gembala unta
dan kambing, lalu percaya kepada Al-Qur'an, laIu berjuang menegakkan ke
percayaan itu. Setelah 13 tahun di Makkah, mereka berpindah ke Madinah.
Maka sampai di Madinah mereka telah sanggup menyusun suatu masyarakat
besar. Dalam masa yang kurang daripada 50 tahun, seluruh kerajaan besar
yang berkeliling, yaitu kerajaan Persia dan Romawi mengakui tunduk kepada
mereka. Setelah itu melebar dan meluas , sampai ke semenanjung Iberia

Boleh jadi akan ada pula yang berkata bahwa halilintar itulah Allah.
Lantaran itu semuanya dapatlah kita fahamkan bahwasanya mukjizat

ganjil-ganjil yang telah terjadi pada para Nabi sebelum Muhammad itu, dengan
tidak memungkiri akan ganjiInya, adalah hanya berguna dan berfaedah bagi
orang yang akal dan pikirannya masih sangat sederhana. Bilamana manusia
telah maju, akal rnerekalah yang diketok, pikiran merekalah yang dibangun
kan. Disuruh mencari sendiri di mana kedudukan mereka dalam alam ini,
siapa yang menjadikan mereka, dan ke mana ujung perjalanan mereka. Maka
tetaplah Al-Qur'an suatu mukjizat maha besar, yang masih akan tetap rnenga
gumkan aICaI,menimbulkan pengakuan akan kelemahan diri, walaupun telah
beribu tahun Nabi Muhammad s.a.w. meninggalkan dunia fana ini. Bahkan
boleh juga dikatakan bahwa Al-Qur'an bukan sajalah mukjizat Muhammad,
tetapi mukjizat juga daripada seluruh nabi-nabi dan rasul yang terdahulu dari
padanya. Sebab Al-Qur'an sendiri cukup mengisahkan inti sari perjuangan
nabi-nabi yang telah terdahulu daripada Muhamamd s.a.w. Dan di dalam AI
Qur'anlah terdapat simpulan seluruh ajaran itu, yaitu mentauhidkan Allah
Subhanahu wa Ta'ala.

"Dan seketika kamu berkata: "Hai Musa, sekali-kali kami tidak akan
percaya kepada engkau, sebelum kami melihat Allah itu seterang-terangnya.
Maka diambillah mereka oleh halilintar, dan kamu menyaksikan. " [Al-Baqa
rah; S. 2:55)

-:d:,,/:~:!/~.//~ \ /( l~././~t./ :.-t:1 l '1~I/~~ :\/--'r~"'~~ ~~.!..u~Y4.Y~~~.?-~J
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"Dan seketika kamu berkata: ''Hai Musa, sekali-kali kami tidale akan
percaya f:cepadaengkau, ,sebelum katni melihat Allah itu seterang-terangnya.
Maka diambillah mereka oleh halilintar, dan kamu menyaksikan. " (Al-Baqa-
rah~S. f:55)

Bolehjadi akan ada pula yang berkata qahwa halilintar itulah Allah.
Lan'taran itu semuanya dapatlah kita fahamkan blihwasanya mukjizat

ganjil-ganjil yang telah terjadi pada para Nabi sebelum Muhammad itu, dengan
tidak memungkiri akan ganjilnya, adalah han:ya berguna dan berfaedap. bagi
orang yang akal dan pikiran'nya masih sangat sederhana. Bilamana manusia
telah maju, akal merekalah yang diketok, pikiraq merekalah yang dibangun-
kan. Disuruh mencari sendiri di mana kedudukim mereka dalam alam ini,
siapa yang menjadikan mefeka, dan ke mana ujung perjalana:n mereka. Maka
tetaplah AI-Qur'an suatu mUkjizat maha besar, yang'masih akart tetilP menga-
gurnkan akal, menimbulkan pengakuan akan kelemahan diri: 'walaupun telah
beribu tahun Nabi Muhammad. s.a.w. meninggalkan dunia fima ini. Bahkan
boleh juga dika~akan bahwa AI;Qur'an bukan sajalah mukjizat MUhanpnad,
tetapi mukjizat juga daripada seluruh nabi-nabi dan rasul yang terdahulu dari-
padanya. Sebab AI-Qur'an sendiFi cukup mengisahkan inti sari perjuangan
nabi-nabi yang telah terdahulu daripada Muhamamd s.a.w. Dan di dalam AI-
Qur'anlah terdapat simpulan seluruh ajaran itu, yaitu ,mentauhidkan Allah
Subhanahu wa Ta'ahi. ' '

. Mukjizat besar pengaruh AI~Qur'an dapat pula dilihat dari bekas revo-
lusi pikiran yang ditimbulkannya di tanah Arab itu dalam masa yang sangat
singkat, yaitu, 25 tahun. Suatu golongan bangsa yang selama ini masih belum '
mempunyai sejarah gemilang. Satu puak kabilah-kabilah tukang gembala unta
dan kambing, lalu percaya kepada AI-Qur'an, lalu beljuang menegakk~ ke-
percayaan itu. Setelah' 13 tahun di Makkah, mereka berpindah ke Madinah.
Maka sampai di Madinah mereka telah sanggu'p menyusun suatu masyarakat
besar. Dalam masa yang kurang daripada· 50 tahun, seluruh kerajaan besar ,
yang berkeliling, yaitu kerajaan Persia dan Romawi mengakui tunduk kepada
mereka. Setelah itu' melebar ,dan ~eluas, sampai ke semenanjung,Iberia
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Tak ada nabi dan rasullagi, sebab tidak ada soallagi.
Soal apa lagi yanl akan dibawa oleh nabi yang baru? Sedang masyarakat

manusia sudah lebih maju, dan ada jalan kesanggupan buat mencari kebenaran
Tuhan Yang Maha Esa dan Kuasa dengan sendirinya. Bukan saja Qur'an bah
kan Kitab Taurat, Injil dan labur telah dicetak bermiliun banyaknya. Meski
pun menurut kepercayaan Islam dalam Qur'an telah terkumpul inti sari dari
kitab-kitab yang terdahulu itu.

Memang! Manusia senantiasa maju di dalarn mencari ilmu pengetahuan.

"Tidak ada lag; nabi sesudahku. "(Hadis Sahih]

Tak ada lagi nabi sesudah Muhammad, dan tidak ada rasul, baik nabi
yang akan dinamai "pengiring" Muhammad, atau nabi yang membawa syariat
baru. Demikian kepercayaan seluruh umat sejak Qur'an diturunkan.

Nabi Muhammad pun bersabda :

II_ Tak ada Nabi sesudah Muhammad

(Spanyol dan Portugal), melebar dan meluas pula sampai ke Asia Tengah,
sampai ke tengah-tengah benua Tiongkok (Kasygar dan Sinkiang), dan sampai
pula ke benua India (Sind), Dan belum 200 tahun sesudah Nabi MuhammaJ
wafat, mernancarlah sinar kemajuan pikiran di negeri Baghdad di bawah
naungan bendera Bani Abbas, dan berkumpullah beratus-ratus sarjana di ping
gir kedua sungai bersejarah, yaitu Dajlah dan Furat, mengaji dan membincang
kan ilmu, kemajuan, tarnaddun dan kebudayaan. Adapun bahasa yang diper
gunakan sebagai dasar ilmu pengetahuan, atau bahasa kesatuan dari daulat
yang arnat luas itu ialah bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab.

Kita akui bahwasanya perjalanan sejarah adalah laksana air lautan juga,
berpasang naik dan pasang turun. Ada kalanya runtuhlah kebudayaan, politik
dan sosial yang dibina bermula, dan naik pasangnya di tempat lain. Namun
Al-Qur'an tetaplah di saat itu sebagai batu karang di ujung pulau. Tetaplah
memberikan ilham bagi umat yang percaya. Dan setiap umat Islam hendak
bangun kembali, tidaklah mereka mencari ilham atau inspirasi dari yang lain,
melainkan daripada Al-Qur'an itu jua adanya.

Itulah mukjizat Muhammad pada khususnya, dan mukjizat seluruh
Anbiyaa, yang tetap berdiri, sarnpai kiamat. Sebab dia adalah kalarn Allah.

(Spany?l dan' Portugal), rnelebar dan meluas pula sampai ke Asia Tengah,
samp~ ketengah-tengah benua Tiongkok (Kasygar dan Sinkiailg), dan sarnpai
'pula ke benua India (Sind). Dan belum 200 tahun sesudah NabiMuhammad
wafat, rnemancarlah sinar kemajuan pikiran di negeri Baghdad di bawah
naungan bendera Bani Abbas, dan berkumpullah beratuHatus sarjana di ping-
gir kedua sungai bersejarah, yaitu Dajlah dan Furat, mengaji dan membincang-
kan i~u, kemajuan, tamaddun dan kebudayaan . .Ada'pun bahasa yang diper-
gunakan sebagai dasar ilniu pengetahuim, atau bahasa kesatuan dari daulat
yang amat luas itu'ialah bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab. , ", '_

Kita akui bahwasanya Perjalanan sejarah adalah laksana air lautanjuga,
berpas~ng naik dan pasang turun. Ada kalanya runtuWah kebudayaan, politik
dan sosial ¥ang dibiIla bermula, dan naik pasangnya di tempat lain. Namun

, AI-Qur'an tetaplah di saat itu sebagai, batu karang 'di ujung pulau. Te(aplah
memberikan ilham 'bagi umat yang ,pen;aya. Dan setiap umat Islam he1'ldak
bangun kembali, tjdaklah mereka'lnencari ilham. atau inspirasi dari yang lain,
melainkan daripada Al-Qur:an itu jua adanya. ,

Itulah mUkjizat Muhammad pada 19lususnya, dap mukjiz~t se}urup
Anbiyaa, yang tetap berdiri, sampai kiamat'iSebab dia actalah kalam Allah. ,

11.' Tak ada Nabi sesudah Muhipnmad

Tak ada }agi nabi sesudah MlihariJ.mad, dan tidak ada rasul, baik nabi
yang akan dinamai "pe,ngiring" Muhammad, atau nabi yang'membawa syariat
~aru. Dernikiail ke{'€:rcayaan seluruh uroat sejak Qur'an diturunkan ..
, Nabi MU,hammad puri bersabda :

, (~~~).~M>~<;
, , - ,."

"1idak ada lagi nabi,sesudahku. " (Hadis Sahih)

Tak ada nabi dan ~asUllagi, sebab' tida~ 'ada soallagi.
I So~ apa lagi yan~ akari dibawa oleh nabi yang baru? Sedang masyarakat

manusia sudah leJ>ihmaju, c;lanada jalan kesanggupan buat men carl kebenaran "
Tuhan Yang Maha Esa dan Kuasa dengan sendirinya. Bukan saj,aQur'an bah-
kan Kitab Taurat, fujH dan Zabur telah dicetak berrni~un banyaknya. Meski.
pori menu~t kepercayaan Islam dalam Qur'an telah terkumpul inti sari dari
kitab·kitab yang terdahulu itu. ,

Mernallg! Mamisia senantlasa maju di dalam mencari Hmu pengetahuan.

236



237

Di Iran madzhab resmi ialah Syi'ah. Terutama sejak Syi'ah lsrna'il pen
diri Dinasti Shafawiy mendirikan kerajaannya (1502-1524). Madzhab lain
jadi minoritas di sana. Lantaran itu maka kepercayaan tentang Imam Yang
Gaib. yang mengatur dunia dan agama dari tempat yang sembunyi adalah ke
percayaan yang merata dan mendalam.

Syi'ah terbagi kepada empat golongan besar. Yaitu Kasaniyah, lsma'ili
yah, Itsna 'Asyriyah, dan Zaidiyah. Kasaniyah percaya bahwa imamnya yang
gaib ialah Muhammad Hanafiyah, putra dari Ali bin Abi Thalib juga, tetapi
lain ibunya. Menurut kaum Syi'ah Kasaniyah, Muhammad Hanafiyah itu seka
rang gaib dalam sebuah gua bernama ridhwaa. dan di akhir zaman akan datang
kembali ke dunia ini. Tetapi Syi'ah Kasaniyah itu tak ada penganutnya lagi
sekarang.

Syi'ah lsrna'iliyah percaya bahwa yang gaib itu ialah imam mereka yang

ASAL TIMBULNYA AGAMA BAHAI

Berkali-kali telah dicoba orang juga mendakwakan dirinya nabi pula,
ada yang sengaja hendak menandingi Muhammad. dan ada pula yang mengata
kan syarial Muhammad telah putus, sebab nabi baru telah datang membawa
syariat baru. Dan ada pula yang rnengatakan bahwa dia, atau guru ikutannya.
adalah nabi pula scsudah Muhammad. Tetapi bukan membawa syarial baru.
Kedatangannya hanyalah hendak menyempurnakan syariat Muhammad saja.

Berkali-kali orang seperti ini telah datang, tetapi kemudian ternyata
suaranya itu hilang saja. tidak hidup. Karena kebesaran tauhid ajaran Muham
mad menelan habis satu percohaan yang lain. Nabi-nabi dusta tumbang de
ngan sendirinya, tidak dapat berurat di bumi ini. Mereka gagal, karena dust a
nya dan karena soal yang dibawanya itu tidak cukup satu perseratus dari soal
nubuat Muhanllnad.

Percobaanmengaku nabi lain sesudahMuhammad

Senantiasa maju di dalam mcncari rahasia isi burni. bahkan bulan di langit pun
telah diselidiki orang. Tentang kernajuan d\sudlll ini, tidaklah ada di antara
kita yang membantahnya. Te tapi baganuanapun kemajuan ilmu pengetahuan,
namun inti dari ihnu pengclahuan itu sudah ada dalarn ajaran Tauhid, yang
sudah genap diajarkan oleh Muhammad. Inn kepercayaan kepada Tuhan
sudah cukup, tidak perlu tambahan lagi dari orang yang mengatakan dirinya
nabi atau dikatakan oleh pengikutnya nabi.

Sena-ntiasanjaju. di dalam.~encafi raha,sia isi bumi, bahkan bulan di langit pun
telah diselidi~i orang. Tentang kemajuan d' sudut ini, tidaklah ada di antara

,kita yang·membantahnya. Tetapi b;gaimanapun kemajuan ihnu pengetahuan,
namun ~ti dari ihnu pengetahuan itu sudah ada qalam ajaran TauWd, yang
sudah genap diajarkan oleh Muhammad. Inti kepercayaan kepada Tuhan
suqah cukup,tidak periu tambahan lagi dari orangyarig mengatakan'dirinya
nabi atali dikatakan oleh pengikutnya n~bi. " .

Pefcobaan mengaku nabi lain sesudah Muhammad

i Berk~li-kali' telah dicpba orang juga mendakwakan !iitinya nabi pula,
ada yang sengaja hendak menandingi Muhammad, dan ada pula YlUlgmen.gata- '
kart syariat Muhammad .telah putus, sebab nabi baru t~lah datang membawa
syariat baru .. pan ada pula 'yang mengatakan bahwa dia,. atau guru'ikutannya,
adalah nabi pula sesudatt Muhammad. Tetapi. quJ<:anmembawa syariat oaru.
Kedatangannya hanyal'ah hendak menyempurnakan syariat Muhammad saja.

Berkali-kali orang seperti inf telah'datang, tetapi kem~dian ternyata
suaranya itl! hHang saja, tidak hidup. Karena kebes'anln tauhfd ajaran M'uham-
mad menelan habis satu percobaan yang lain. Nabi-t;labi dusta tumbang de-
ngan sendirinya, tidak dapat 'berurat di bUffil jni. Mereka gagal, karen a dust a-
nya dan karima soal yang gibawanya itu tidak tukup satuperseratus 'dari;~oal
nubuat Nfuhammad. , . ,"

ASAL TIMBULNY A AGAMA BAHAI '

. ,t .,'" .

Di Iran madzhab resmi ialah Syi'ah.,· Terutama seja'k·Syi'ah Isma:il pen-
diri Dinasti 'Shafawiy merrdirikan kerajaannya (150,2-1524). MadZhab lain
jadi minoritasdi sana. Lantaran itu maka kepercaya~n' tentan,g Imam' Yang
Gail:>,yang mengatur dunia dan agama dari tempat,yang sembunyi adalah ke-

; percayaan yang mj:1ratadan mendalam. '" , .
, "Syi'ah terbagi kepada ~mpat gol~n~a~ besar. Ya~tuKasaJriyah, Isma'ill-
yah, Itsna 'Asyriyah, dan Zaidiyah. Kasaniyah percaya' bahwa imamnya yang
gaiq ialah Muhammad Hanafiyah, putra dari Ali'bin Abi Thalib juga, tetapi

, lain ibunya. Menurut kaum Syi'ah Kasailiyah,..Muhammad Hanafiyah itu seka- '
rang gaib dalam sebuah gua bernama ridhwaa, dan. df akhir zaman akan datang
kembali'. ICedunia irii. Tetapi Syi'ah Kasaniyah itu tak ada penganutnya lagi
sekarang.' , . ,

Syi'ah Isma'illyah percaya bahwa yan~ gaib itu ialah imam mereka yang
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bernama ISIT;8'il, yang ketujuh dalam deretan imam-imam. lsma'il adalah
putra dari JaIu Shadiq imam k.nam. Dia putra yang sulung. Menurut kaum
Isma'iliyah dialah yang berhak menjadi imam menggantikan ayahnya Ja'far
Shadiq. Tetan menurut Syi'ah Itsna 'Asyriyah, ayahnya Ja'far Shadiq tidak
mewasiatkan imam kepada putranya yang tua itu, sebab dia peminum dan pee'
mabuk. Yang diangkat menggantikannya ialah putranya yang kedua, Musa
Al-Kazhim. Monurut kaum Isma'iliyah imam ketujuh itu, atau Isrna'il, gaib
pula, dan nanti akan datang ke dunia membawa keadilan di akhir zaman.
Mereka disebut juga Sab'iyah, atau kaum tujuh. Agha Khan adalah penerus
goiongan ini,

Syi'ah Zaidiyah yang di zaman sekarang banyak penganutnya di Yaman
agak dekat dengan kaum Sunni. Mereka mensahkan keimaman Abu Bakar dan
'Umar, meskipun memegang juga pendirian bahwa Ali Iebih mulia. Dan mere
ka tidak begitu keras mempunyai pendirian ten tang imam yang gaib yang di
tunggu kedatungannya itu.

Kaum Syi'ah Itsna 'Asyriyah adalah Syi'ah yang terbesar pengikutnya.
Di seluruh Iran merekalah mayoritas. Di Irak sepertiga adalah dari Syi'ah itu.
Di Pakistan da 1India pun banyak pengikutnya. Menurut kepercayaan mereka
imam itu adalah 12 orang banyakoya: 'Ali bin Abi Thalib, Imam I; Hasan bin
'Ali, Imam I); Husein bin 'Ali Syahid Karbela, Imam III; 'Ali Al-Ashghar
Zainal 'Abidin, Imam IV; Muhammad Al-Baqir bin Zainal 'Abidin, Imam V,
Ja'far Ash-Sahdiq, Imam VI; Musa Al-Kazhim, Imam VII, •Ali Ar-Ridha,
Imam VIII; Muhammad At-Taqiy, Imam IX; 'Ali An-Naqiy, Imam X; AI,
Hasan Al-'Askariy, Imam XI; Al-Imam Al-Ghaib AI-Muntazhar (Imam yang
gaib yang secial'lgditunggu kedatangannya, Imam kedua be/as).

luna 'Asyriyah, artinya Kaum Syi'ah dua belas Imam. Serban raja-raja
nya pun berjambul dua belas.

Menurut kepercayaan mereka Imam kedua belas itu hilang lenyap saja
pada tahun 263 H. Dalam usia 6 tahun atau 7 tahun di Samarra. Tapi ia pasti
datang kembali ke duma ini, terutama di saat duma telah sangat kacau. Sejak
tahun 260 H. atau 873 M. ditunggu-tunggu kedatangannya. Menunggu keda
tangan itu terrnasuk pokok 'aqidah. Tidak sah menjadi Syi'ah kalau tak per
caya bahwa cia akan pulang kembali, namun beliau tidak juga datang. Ganti
berganti kerajaan yang memerintah di Iran, terutama dari kalangan Syi'ah,
yang raja-rajanya memerintah memohon restu Imam yang gaib atau "Mahdi
yang ditunggu", namun dia tidak juga kunjung datang. Dia gaib di satu
tempat di Samarra, dan dia pun akan muncul di tempat itu pula kelak. Pada
tahun 1968 M - 1388 H. penulis sempat ziarah ke tempat Iahirnya itu, yang

bernama Isma'il" yang' ketujuh dalam deretan imam-imam. Isma'il ad14ah
putra dari Ja'ht Shadiq imam k 'nam. Pia putra yang sulung. Menurut kaum
Isma'iliyah dialah yang berhak menjadi imam menggantikan ayahnya Ja'far
Sha~iq. Teta)i ~enunjt Syi'ah Its~a 'Asyriyah; ayahDya Ja'far'Shadiq tidak
mewasiatkan imam, kepada,putranya yang tua itu, sebab dia peminum dan pe-
rnabuk. Yang diangkat menggantikanny.a iatah putranya yang kedua, Musa'
Al-Kazhiin. Menurut kaum Isma'iliyah imam. ketujuh itu, atau, Isnia'i), gaib
pula, dan na~ti akan datang ke 4unia membawa keadilan di akhir zaman.
Mereka disebut juga Sab'iyah, atau kaum tujuh. Agha Khan adal3h penerus'
golongan ini. ' ' , ,

Syi'ah Z;lidiyah yang di ~aman sel?rang'banyak penga:nutnya di,Yarnan
agakdekat dengao kaumSun,Iti. Mereka mensahkan keimaman Abu Bl\kar dan

' . 'Umar, meskipun memegang juga pendirian banwa Ali lebih mulla.Dan mere-
ka tidak ,begitlt keras mempunyai pendirian tentang imam yang gaih yang di-
tunggu kedatangannyaitu. I"

, Kaum Sri'ah Itsna ',Asyrlyah adalah Syi'Clh,yang terbesar pengikutnya.
Di seluruh Iran merekatah mayoritas. DiIfak sepertiga adalah dari Syi'ah itu.
Di Pakistan da:l India pun banyak pen&ikutnya. Menurut kepereayaan mereka

, imam itu adalah 12 ,orang banyaknya: 'Ali bin Abi Thalib, Imam I; Hasan bin
,'All, Imam H; Husein bin 'Ali Syahid Karbela, Imam III; 'Ali AI-Ashghlir,
Zainal 'Abidin, Imam N; Muhammad ,AI-Baqir bin Zainal 'Abidin, Imam V;
Ja'far Ash-Sahdiq, ,lmam'VI; Musa 'Al-Kazhim, Imam VII, 'Ali Ar-Ridha;
Imam VIII; MuhanuD~d At-Taqiy, Imam IX;' 'Ali ~-Naqiy, Imam X; AI-

r Hasan Al·'Askariy, Imam XI; AI-Imam AI·Ghaib AI-Muntazhor (Imam yang
gaib yang sedallg ditunggu kedatangannya, Imam kedua belas).

, Itsria 'Asyriyah, artinya ~um Syi'ah dua 'betas Imam. Serban raja-raja-
nya pun berjambul dua belas .. \ .

" ,
'., Mcmurut kepercayaan mereka Imam kedua belas itu hil;ing lenyap saja

pada tahun 263 H. Dalam usia 6 tahun atau 7 ~ahun di Sarnarra. Tapi ia pasti ,
datang kembali, ke dunia ini, terutama di ,saat duma telah sangat kaeau. Sejak '
tahun '260 H. atau 873 M. ditunggu-tunggu kedatangannya. Menunggu keda-
bngan itu termasUk pokok 'aqidah.' Tidak sah menjadi Syi'ah kalau tak per-
caya bahwa ciia akan pulang kembali, namun beiiau tidak juga' datang: Ganti
berganti ktm~iaan yang memerlntah di Iran, terutania dari kalangan $y,i'ah,
yang raja-rajanya memerintah memohon restu Imam yang gaib atau "Mahdi
yang ditunggu",namun dia tidak juga kunjung datang. Dia gaib di satu
,tempat di SaJ~arra, dan dia pun akan muncul di tempat itu pula kelak. Pada
~tahun 1968 M - 1388 H. penlJIis senipat ziarah ke tempa:t lahirnya itu" yang
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Ada seorang syaikh dalarn madzhab Syi'ah narnanya Syaikh Ahmad Al
Ahsyaiy (1741-1826), datang dari Al-Ahsya dekat Bahrein. (sekarang Al
Ahsya itu termasuk wilayah Saudi Arabia), yang dahulunya telah memperda
lam ilmu pengetahuannya di Nazaf dan Karbela, sebagai pusat utama dari

Syaikhiyah

sekarang dijadikan tempat yang mulia, berupa mesjid dan makam, berkubah
emas, masuk ke dalarn lubang di bawah tanah melalui tangga-tangga, lebih
kurang 10 meter, berkerumum orang datang melihat "lubang" itu. Kira-kira
muat sebesar kepala manusia. Juru kunci memberi keterangan bahwa di sana
beliau "hilang" dan dari sana beliau akan "pulang" kembali.

Menurut pengawal makam itu, seorang yang bermazhab Hanafi, sebab
penduduk Samarra umumnya penganut madzhab Hanafi; dan mereka hanya
menyelenggarakan tetamu orang-orang Syi'ah, di bawah pengawasan Kemen-
4.erianWakaf dahulu semasa penjaga makam itu masih budak kecil, dia masih
melihat pembimbing Syi'ah setempat menghantarkan kuda tunggang lengkap
dengan pelananya dihantarkan dan dipautkan di halaman makam itu. Guna
nya ialah untuk kendaraan beliau sewaktu-waktu muncul kembali.

Dengan suatu suruhan dan doa, yang dilagukan dengan suara agak keras
pengawal makam membacanya dan diikuti oleh para peziarah; merayu dan
memohon agar imam pulanglah lagi, duma sudah sangat menunggu, kekacau-~
an sudah memuncak, kapan lagi kalau tidak sekarang.

Sudah beratus tahun begitulah kesibukan di Samarra dan begitu pula
seruan-seruan penganut Syi'ah Itsna 'Asyriyah, namun Mahdi yang ditunggu,
Imam yang gaib yang diharap pulang, tidak juga pulang!

Kadang-kadang ada yang tidak sabar lagi, lalu mendakwakan dirinya
saja bahwa dialah Mahdi itu, di mana-mana di seluruh dunia Islam kerap kali
datang pendakwaan diri Imam Mahdi. Di Indonesia ini kepercayaan itu pun
masuk. Di Tanah Jawa ada kepercayaan akan kedatangan Ratu Adil (memang
salah satu yang disebut Imam Mahdi itu ialah akan membawa keadilan). Di
Bugis Makasar dipercayai bahwa Imam Mahdi itulah para Engdata yang kelak
akan turun dari puncak gunung Bawakaraeng dan akan berhentf di Tanah
Lapang Karebosi Ujung Pandang.

Di Iran sendiri, karen a sudah terlalu banyak penderitaan yang menimpa
namun Imam tidak juga muncuJ, maka pada penutup abad ke-XVIII timbul
lah satu golongan dari kalangan Kaum Itsna 'Asyriyah sendiri yang tidak puas
lagi dengan kepercayaan menunggu Imam itu.

sekarang dijadikan tempat yang' mulia, berupa mesjiddan makam, berkubah
emas, mas~k' ke dalarn :lubang di bawah tanah melalui' tangga-tangga, lebih
kurang 10 meter, berkerumum orang datang melihat "h.ibang" itu. Kira-kira (
m~at sebesar kepala manusia. Juru kunci memberi keter~ngan bahwa ai sana
beliau "hilang" dan dari sana beli;lu akan "pulang" kembali. ' .
. Menurut pengawal Q1akam itu, seorang yang berm~zhab Hanafi, sebab

, penduduk Samarra umumnya penganut madzhab Hanafi; dan mereka hanya .
menyelenggarakan te.tamu orang-orang Sy;tah,. dibawah pengawasan KemeJ;l-

/ - .
~erian Wakaf dahulu sem,asa penjaga m.akam itu plasih budak kedl, dia masth .
melihat pembimbing Syi'ah setempat mengharitarkan kuda tunggang lengkap
dengan pelananya dihantarkan 'dan dipautk~n di halaman makam itu. vuna-
nya ialah untuk kendaraan beliau sewaktu-waktu muncul kembali ..

, Dengan suatu suruhan dan doa, yang dilagukan dengan suara agak keras
pengawal maka~ membacanya dan diikuti oleh para peziarah; merayu dan
memoion agar imam pulanglah lagi, dunia sudah sa,ngat menun~,gu, kekacau-
an sudlVimemuncak, kapan lagi kalati tidak sekarang. . .

. Sudah beratus tahun' begitulah kesibuk:m di 'Samarra dan, begitu pula
seruan-seruan penganut Syi'ah Itsna' 'Asyriyah, namun Mahdi yang ditunggu,
Imam yang gaib yang ctiharap pulang, tidak juga pulang!

Kadang-kad~g ada yang MlJk' sabll£ lagi, lalu mendakwakan dirinya
saja bahwa dialah Mahdi itu, di man~-mana di Seluruh dunia Islam kerap kali
datang pendakwaan diri Imam M~di. Di Indonesia ini kepercayaan itupun
mas!Jk. Di Tanah Jawa ada kepercayall:n akan kedatangan Ratu Adil (memang
salah satu yang disebut Imam Mahdi itu lalah akan membawa keadilan). Di
Bugis Makasar dipercayai bahwa Imam Mahdi itulah para Engdata yang kelak' "
akan turun dari puncak gunung Bawakaraeng dan akan berhenu di Tanah
Lapang Karebosi Ujung Pandang.

Di Jran sendiri, karena sudah terlalu banyak pen'deritaan yang menimpa
namun Imam tidak juga muncul, maka pada 'penutup .abad ke'-XVIII timbul-
lah satu golongan dari kalangan Kaum Itsna,' Asydyah sendiri yang tidak puas
lagi dengankepercayaan menunggu Imam itu.' . .' '" . '. .

Syaikhiyah

, Ada seorang syaikh dalam madzhab Syi'ah namanya Syaikh Ahmad AI-
Ahsyaiy (1741-1826), datang dari AI-Ahsya dekat B~ein, (sekarang' AI-
.Allsya i~u termasuk wilayah Saudi Ara~ia), yangdahulunya telah memperda-
lam ihnu .pengetahuannya di Nazaf dan Karbela, sebagai pusat utama dari'

, '
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ularna-ularna Syi'ah. Schau mendapat kesan brhwa scluruh pcnduduk dan kc
dua negeri itu, Karbala tempat berkuburnya Husain bin 'Ali bin Abi Thalih.
dan Nazaf (Kaufah) tempat berkuburnya Sayyidina 'Ali hin Abi Thahb. ge
lisah orang di sana siang dan malam, rnenunggu kedatangan Imam yang gaih,
Begini bahaya yang telah mengancarn dunia, kelalirnan di mana-mana. beliau
belurn juga datang. Kegelisahan bum Syi'ah itu membawa kesan dalarn jiwa
beliau sehingga beliau mengembara di negeri Syi'ah, sebagai Karmansyah. Te
heran, Qournrn dan lain-lain dan beliau akhirnya menetap sclama dua belas
lahun di Jaz. Dalam masa itu dia naik haji juga ke Makkah dan dapat pula
beitukar pikiran dengan ularna Syi'ah yang lain: Al-Haji Mulia Muhammad
Taq-yyah Al-Qazwiniy. Setelah itu dalam usianya 75 lahun dinyatakannyalah
pendapatnya yang baru, buah renungannya sekian lama. yang kelak akan tcr
nyata menyimpang dati faham "Induk Madzhah". yaitu Syi'ah ltsna 'Asyn
yah.

Menurut beliau tubuh jasmani insani ini terjadi dari atom-atom yang di
ambil daripada falaq yang sembilan dan anasir yang empat (api, angin. air dan
tanah). Unsur yang asasi yang terambil dari anasir empat itu kalau kita ine
ninggal dunia akan turut hilang. Tetapi unsur samawiy yang terambil dari
falaq yang sembilan, itulah yang akan menyatakan diri di hari kiarnat. dia
menyerupai bentuk rupa kita pada alam misal.

Menurut beliau Nabi Muhammad rni'raj hanyalah dengan unsur samawi
nya, tidak dengan tubuh kasarnya. Dernikian juga isra'vnya. Menurut beliau
dia selalu mendapal pimpinan gaib dari imam keenam, Ja'far Shadiq.

Menurut beliau Imam yang dua belas itu semuanya adalah quwwatau
khaliqatun, mereka pun qadim seqadim Allah. Oi dalam sural ke·2J AI-Mu'
minun ayat 14 ada tersebut :

(U e1f'YI) .~~\&:..~~\~~ _..
"Amat sucilahAllah, yang sepandai-pandaimencipta."

Mencipta tertulis dengan shighat[ama' (untuk bilangan jamak); AI-Kha
liqin (daya pencipta). Kalau demikian maka pencipta alam itu bukanlah Esa,
melainkan banyak. Yang banyak itu tidak lain ialah Imam 12. Oleh sebab itu
- menurut mereka _. Allah rnencipta alam ini ialah karena hendak rnenyata
kan Imam yang 12. Dan kita tidak dapat mengenal Zat Allah, kalau tidak
dengan perantaraan Imam 12.

Omu itu terbagi dua. Pertama ilmu dhahuri yang kita pelajari dalam hi
dup. Kedua yang khafiy. Imam 12 adalah pintu kepada ilmu yang khafiy.

\ '

"ulama-ulaIJIa Syi'ah. Beliau .mendapat kesan bah'wa selurull-penduduk dari ke.
dua negeri itu, Karbala teh1pat,berkuburnya Husain biri 'A1Hin Abi Thalib,
dan Nazaf (Kaufah) t~rnpat berkuburnya Sayy'idina 'Ali bin Abl Thalib, ge-

~ lisah prang di sana siang dan malam, menunggu kedatangan Imam yang gaib.,
· Begini bahaya ~ang teIah mengancam dunia, kelaliman di mana-mana; beliau

belum juga datang. Kegelisahan kaum Syi'ab' itu membawa kesan dala!T!jiwa'
belil!u seNnggabeliau. mengembara di nege'ri Syi'ah, sebagai Karmansyah, Te-
hefall, QOUmIn dan lain·lain dan beliau .akhirny~ menetap selama'dua belas .

· tahun di Jaz. Dalam masa itti dia paik haji juga ke Makkah dan dapat pula
, bertukar pikiran dengan ulama Syi'ah yang lain; Al-HajiMulia ,Muhammad
, Taqiyyah Al-Qaz\viniy~ ~telah itu Olllarnusianya 75 tahun dinyataka,nnyalah
· pendapatnya yaryg baru, buah renungannya sekian lama, yang ke!ak ilkan ter-
riyata menyimpang dari faham "Induk Madzhab", yaitu Syi'ah Itsna 'Asyri-
yah. " .' . . -

Menumt beliau tubuh 'ja'smani insani in1 t~rja<ii dari atom-atom y. ng di-
· ambil daripada falaq' yang sernbilan dan anasir'yang empat (api', angin, air'daij

tanah). Unsur Ylmg asasi yang teramQiI dari anasir empat itu kalau' kita me-
·ninggal dUni!l akan 'turi.!t hHang. Tetapi unsur samawiy yang teram~iI dari
falaq yang sembiIan, 'ltulilh yang akan menyatakan did di hari kiamat, Qia
menyerupai b~ntuk rupa !pia pada alamlrnisaI. '
~ " Menurut, be1iau Nabi Muhammad Q1i'rajhanyalah dimgan \}nsur samawi-
nya, tidak dengan tubtih kasarnya, Demikian juga isra';nya. Menumt beliau

'.dia selatu mendapat pimpinan gaib dari tmam keenam, JaJar Shadiq. ,
.' , Menurut beHau'Imam yang dua.,belas itusemuanya adalah qUWWt,ltau

; khaliqatun, mereka pun qadim seqadim Allah. Di dalain surat ke-23 AI.Mu'-
rni~un ayat 14'ada terse but : "

. .. . (\t"'~~\) .~l1i;;':";;:\~\::!tI;'L.
!'Ama,t sucilah AI1Qh;:yang selldndai ..pandai mencipta. ,.~ . \

, •• , , j~

'Mencipta teI;tulis dengaf\ shfghat jama' (untuk biIangan ja~*); Al-Kha-
liqin (daya pencipta). Kalau dernikian maka pencipta af3'm itu bukanlah Esa;
melainkan banyak. Yang banyak itu tidak l3.inialah Imam 12. Oleh sebab itu
- menurut mereb - Allah menCipta aliun ini ialah karena hend~ rnenyata-
kan hnam yang 12. Dan kita'tidak dapat mengenal Zat Allah, kalau tidak .

. dengan perantaraan Imam 12. ' ' . • .' , 'I

Ilmu itu terbagi qua. 'Pertama iImu dhahu~i yang kita pelajari clalam hi:
dup. Kedua yang khafiY. Irllam 12 ad3Iah pintu kepada iImu' yang khafiy,. , ~ .
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Setelah Syaikhnya rnati. kaum Syaikhiyah menunggu-nunggu pula de
ngan pcnuh harapan dan kecemasan kedatangan seorang pemimpin baru yang
akan meneruskan pimpinan tuan Syaikh. Berbagai pemuka madzhab pergi
kc rnesjid Kufah menunggu-nunggu dan mengharap, moga-rnoga Imam yang
gaib memberikan isyarat siapa gerangan yang akan menggantikan guru mere
ka. Sampai ada yang sembahyang hajat, bertahajjud dan berpuasa, agar lekas
diberi ganti pemirnpin yang baru.

Di saat itu datanglah dari negeri Syiraz. seorang syaikh yang masih
rnuda, namanya Mirza 'Ali Muhammad Asy-Syiraazi yang telah mereka kenai
di Karbala. Oi waktu Syaikh Al-Ahsaaiy masih hidup, Mirza' Ali Muhammad
pun telah mendapatkan diri juga dengan dia.

Sirnpati pengikut syaikh terhadap dirinya yang masih amat muda belia
itu (dia lahir tahun 1252 H. /1820 M.), sedangkan gurunya wafat baru tahun
1826 menyebabkan Mirza' Ali Muhammad dalam usia pancaroba timbul ke
yakinan yang ganjil, dan amat dipercaya oleh muridnya.

Menurut keterangannya dia adalah BAB: artinya pintu buat sampai
kepada Imam yang gaib. Cuma dengan perantaraan dia orang bisa sampai
kepada Imam. Yang lain tidak.

Akhirnya sampailah dia kepada yang lebih tinggi dari itu. Dia pun men
dakwakan bahwa Allah menjelma dalam dirinya. Allah menyatakan diri ke
pada makhluknya di dalam diri BAB! Kalau mulanya dia mengatakan dirinya
buat sampai kepada Imam yang gaib, kemudian diubahnya. Dia adalah pintu
buat sampai kepada Allah! Dia adalah jalan bagi lahirnya Musa dan 'Isa kelak
kemudian hari, di akhir zaman. Jadi menurut ajarannya bukan 'Isa yang akan
turun kembali, bahkan Musa juga.

Sirnpulan 'aqidah AL-BAB adalah 7 (tujuh) macarn :
I. Oia tidak mempercayai adanya Hari Akhirat. Syurga dan Neraka hanya

lah perlambang ten tang pembaharuan kenaikan tingkat jiwa di dunia.
2. Segala risalat nabi-nabi telah terkumpul ke dirinya. Yahudi, Nashrani

dan Islam telah jadi satu dalam Al-Babiyah.
3. Allah menjelma dalam dirinya.
4. Syari'at Muhammad telah terhenti dengan kedatangannya.

Al-Babiyuh

Madzhab pecahan ini disebu t orang Syaikhiyah.
Penurnpin kedua, sebagai khalifah dari Syaikh Ahmad ialah Haji Kazirn

Ar Rusyu.

, Madzhab pecahan ini disebut o'rang SyaikhiyaJ}.
Pernimpin kedua, sebagai khalifah dari Syaikh Ahmad ialah Haji Kazim

Ar Rusyti. . ,

AI-13abiyah \

Setelah Sy~iklU1ya mati, kaum S,yaikhiyah menunggu-nunggu pula de-
.ngan renuh harapan dan kecemasan: k~datangan seonlng pemimpin baru y~ng
akan ,meneruskan pimpinan t,uan Syaikh. Berbagai pemuka madzhab pergi
ke, mesjid' Kufah '~enunggu-nunggu dan mengharap,moga~moga .Imam y~g

, gaib memberikan isyarat siapa geiangan yang akan rtlenggantikan.ghru mere-
kq,' Sampai ·ada yang sembahyang hajat, bertahajjud dan berpuasa, agar Iekas
diberi ganti pemimpin yang baru.

. Oi saat itu datanglah dari negeri Syiraz, seorang syaikh yang masih
m~qa, natnanya Mirza 'Ali Muham~ad Asy-Syiraazi yang telah mereka kenaI
di Karbala. Oi ~aktu Syaikh AI-Ahsaaiy masih hid~p, Mirza' Ali Muham~ad'
, . '.

puntelah mendap,atkan dirijuga dengan dia. ,
Simpati pengikut 3Yalkh terhadap dUinya yang maslh amat mudil belia

itu (dia Iahir tahun 1252 H. /1820 M.), sedangkan gurunya wafat baru tahun
18,26 me'nyebabkan Mirza 'Ali Muhainmad dala:m usia pancaroba timbul ke-
yakinan yang ganjil, dan amatdipercaya oleh muridnya.

Menurut keteningannya dia adalah BAB: arti'nya pin~u buat sampai
kepada Imam yang gaib. C\.ima dengan perantaiaan dia 1 orang 'bisa sampat
kepada Imam. Y, artg lain tidak.' '. :" ,

Akhitnya sampailah dia kepada yang Iebih tinggf dari itu. Dia,pun men-
d.akwakan bahwa Allah menjehna dalam.dftinya. Allah menyatakan qiri,ke-
pa,da ~akhluknya. di dalam diri DAB! Kalau ffiulanya dia mengatakan dirinya
buat ~~pai kepada'Imam yang gaib,kemudian diubaluiya. Dia adalah pintu
buat sampai kepada Allah·!'Di~ adalah jalan 'bagi'Iahirnya Musa dan 'Is~ kelak
kemudian hari, di akhir zaman. ladi inenurut ajarannya'~ukan 'Isa yang akan

, .. '

turun kembali, bahkan Musa Juga. " , J,' •

Simpulan 'aqidah AL-BAB adaI3h 7' (tujuh) inacam: " I .

I. Oia tidak mempercayai adanyli Hari Akhirat. Syurga dan Neraka hanya-'
Iah perlambang tentang pembaharuan kimaikan tingkat jiwa di dunia."

2. Segala riSaIat nabi-nabi telah terkumpul ke' dirinya. Yahudi, Nashrani
, dan Islam telahjadi satu daiamAl-BabiYah. " - ,

3: Allah menjelma dalam dirinya.'
,4. Syari'at MUhimunad telah terhentl dengan lCedatangannya .

. ~ • '''I I '.

,
, .
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AL-BAB mengharap kedua murid itulah yang akan menyambung usaha
nya mendirikan agama baru itu. Tetapi apa yang diharapkan oleh Syaikh
Ahmad AI-Ahsyaiy dari dirinya dahulu, akan menyambung agamanya, lalu dia
membuat agarna sendiri dengan nama Babiyah, begitu pulalah yang diperbuat
oleh Bahaullah terhadap diri AI-Bab. Terjadilah perpecahan di antara Shubhi
Azal dengan Bahaul1ah ialah karena Shubhi Azal hendak menyambung dan
melanju tkan terus agarna Babiyah, tetapi Bahaul1ah mendakwakan bahwa AI
Bab hanya pengantar saja, atau pemberi tahu kepada dunia bahwa dia
(Bahaullah) akan datang. Sebagaimana Yahya Pembaptis memberi tahu atau
membuka jalan akan kedatangan 'Isa Almasih.

Bahaullah mengatakan pul'.t bahwa Allah telah menjelma ke dalam diri
nya. Dia adalah pernyataan yang sempurna (AI-Mazhhar-al-kamiI) dari Allah.
Datangnya Mirza 'Ali Muhammad (AI-Bab) dahulu itu adalah melapangkan
jalan bagi k.edatangannya. Goldziher mengatakan dalam buku studinya ten
tang Islam "Verlesungen", bahwa Bahaullah mendakwakan dirinya Iebih ting
gi martabatnya dari AI-Bab_ Sebab AI-Bab adalah AI-Qaim, sedang Bahaullah
adalah AI-Qayyum. Dia Iebih suka menyebut dirinya "Mazhhar" (pernyataan
Allah), atau "Mazhhar Allah" yang pada wajahnya terpeta keindahan Allah.
Sebab itu dia pun bernama juga "Jamal Allah" (.Keindahan Allah), dia pun.

Baha-iyah

5. Angka 19 (sembilan be1as) adalah angka yang keramat.
6. Hak perempuan sarna dengan lski-laki, menerima harta pusaka pun

sarna.
7. Seluruh rnanusia sarna, tidak ada perbedaan kulit atau bangsa.

Kitab sucinya bernarna "Al-Bayan".
Karena pemerintah Iran mernandang gerakan ini benar-benar sudah

membahayakan kerajaan dan telah menyeleweng dari pegangan Kaum Syi'ah
Itsna 'Asyriyah, padahal rnadzhab Itsna 'Asyriyah adalah rnadzhab resrni ke
rajaan. Maka AL-BAB dengan pengikutnya diperangi, Dia ditangkap dan di
hukum bunuh pada tahun 1850 (dalam usia 30 tahun).

AL-BAB, atau Mirza 'Ali Muhammad meninggalkan dua orang murid
yang amat dipercaya, yang beliau anggap sebagai khalifah beliau. Murid yang
pertarna bernarna Shubhi AzaJ, dan yang kedua bernama Bahaullah:

Keduanya diusir atau dibuang dari Iran dengan perintah Nasharuddin
Syah. Shubhi Azal dibuang dan menetap di pulau Cyprus, dan Bahaullah me
netap di Adrana (Adrianopei) Turki,

5. Angka 19 (sembilan belas) adalah angka yang keramat'.
6;~Hak p,erempuan sarna dengan laki-iaki, me~erima harta pusaka pun -

sarna.'
7. Seluruh manusia sarna, tidak ada perbedaan kulit atau bangsa.

Kitab sucinya bernama "AI-Bayan": I _ ,
, f ' ' ..

, Karena pen;ter~tah Iran memandang gerakan ini benar-benar sudah
membahayakan k~rajaan dan telah menyeleweng dari pegangan Kaum Syi'ah
.Itsna 'Asyriyah, padahJlI rnadz!tab Itsna 'Asyriyah adalah rnadzhab resmi ke-
rajaan. Maka AL-BAB dengan -pengikutnya diperangi. Dia djtangkap dan di-
hukum bWlUh pada tahun 1850 (dalam usia 30 tahun).

',' 'AL-BAB, atau Mirza '~ Muhammad fueninggalkan dua orang muri4
yang amat dipercaya, y~ng beliau anggap sebagai khalifah be,liau. Murid yang
pertaina bernarna Shubhi Azal, dan yang kedua bernamaBahaullah.

Keduan'ya diusir atau dibuang dari Ira~ dengan pe;intah Nasharuddin
, ,Syah./Sllubhi Azal dibuang dan menetap di pulati Cyprus, dan Bahaullah nie-

netap di Adrana (Adrianopel) TUTkL - -
\- I

Baha-iyah

AL-BAB mengharap kedua murid itulah yang akap me~yambung usaba-
nya mendirikan agama baru itu. Tetapi apa yang diharapkan oleh Syajkh
Ahmad AI-AhsyaiY dari-dirinya dahulu, akan mtmyaptbung agamanya, lalu dia
membu~t agama sendiri dengari nama Babiyah, begitu pulalah yang diperbuat
oleh Bahaullah terhadap diri AI-Bab. Terjadilah perpecahan di antara Shubhi
Azal dengan Bahaullah ialah karena Shubhi Azal hendak menyambung dlln
~lanjutkan terus agama Babiyah, t~tapi Bahaullah mendakwakan bahwa AI.
B3b hanya pengantar saja, atau pemberi tahu kepada ,duniabahwa dia
(Bahaullah) akan datang. Sebagaimana Yahya. Pembaptis memberi tahu atau
membuka jalan akan kedatangan 'Isa Almasih.. "

Bahaull~h mengatakap puIh bahwa 'Allah telah menjelma ke dalam diri-
nya. Dia adalah pe'rnyataan yang sempurna (AI-Mazhhar.al.bmil) dari Allah.
Datangnya ,Mirza 'Ali Muhammad (AI.Bab) dahulu itu adalah melapangkan
jalan bagi kedatangannya. Galdziher mengatakan dalam buku studinya ten-
tahg Islam ,"Verlesungen", bahwa Bahaullah: mendakwakan dirinya Iebih ting-
gi martabatnya dari AI-Bab. Sebab AI-Bab lJdaIah Al-Qaim, sedang Bahaullah-
adalah Al-Qayyum. ~ Iebih sukil'menyebut dirinya "Mazhhar" (Pernyataan
Allah), atau "Mazhhar ~ah" yang pada - wajahnya terpeta keindahan Allah.
Sebab itu dia punbernarna juga "Jamal Allah" (Keindahan Allah), dia pun,

• ' , • , I ••••• __ "
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"Bahaullah", artinya dialah kemegahan Allah. Tuhan Allah menyatakan diri
kepadanya, laksana bayangan dalam kaca yang bersinar di ar; tara langit de
ngan bumi. Bahaullah atau Kemegahan Allah timbul dari jaul ar, dan jauhar
itu tidak akan dikenal kalau tidak dengan melihat dan merenung wajahnya.

Pendeknya dialah Allah.
Kerajaan Turki akhirnya memindahkan tempat pembuangannya dari

Adrianopel ke 'Aka (Acre; dalam wilayah Suriah sekarang). Setelah dia perse
kutukan Allah dengan dirinya, atau menjelmakan Allah ke dalam dirinya. Dan
kiblat Ka'bah musti dihapuskan, diganti dengan kiblat kepada dirinya sendiri.
Di mana dia sedang berada, ke sanalah pengikutnya mesti mengkiblatkan
sembahyangnya.

Ada tujuh pula syariat agama Bahaullah itu :
1. Memutuskan hubungan dengan yang bernama Islam sarna sekali.
2. Semua manusia dan semua agama sarna, lepaskan fanatik ugarna.
3. SUSlJDankeluarga cara baru; beristri hanya boleh satu, dan paling ba

nyak dua orang, dengan syarat seizin pirnpinan. 'Iddah sesudah bercerai
tidak ada. Kalau bercerai hari ini dengan suami pertarna, hari ini juga
boleh kawin lagi dengan suarni lain, sarna dengan laki-laki.

4. Sembahyang berjamaah dihapuskan, dan hendaklah orang-orang ber
sembahyang sendiri. Berjamaah hanya seketika menyonbahyangkan
jenazah.

S. Habiskan hubungan dengan kiblat ke Mekkah. Kiblat ialah di mana
Bahaullah berada. Setelah dia meninggal (di Acre), ke kuburnya itulah
kiblat mereka.

6. Segala hukum fiqih Islam hapus. Hukurn-hukum hanya bergantung ke
pada akal semata-mata. Mana yang baik, baik kata akal, itulah yang
baik. Begitu pun sebaliknya.

7. Bangsa-bangsa mesti bersatu, sebab asal manusia sarna. Dunia mesti ber
damai. Jihad yang disebut-sebut Islam sudah hapus. Dan it rlah ciri khas
dari agama Bahai. Supaya perdamaian tercapai carilah san bahasa persa
tuan duma. Bahasa Inggris sangat baik untuk bahasa perss.tuan.
Bahaullah meninggal di Acre pada tanggal16 Mei 1892.
Pengaaut Bahai kalau sembahyang rnengltadap ke kuburan di Acre itu.

Kalau Nabi Musa berkitab Taurat, 'Isa berkitab Injil, Muhammao berkitab AI·
Qur'an, dan AI-Bab berkitab Al-Bayan, dia pun berkitab pula. namanya AI
Aqdas!

"Bahaullah", l!-rtinyadialah kemegahan. Allah. T-uhan Allah menyatakan diri
kepadany~, laksana bayangan dalam kaca yang bersinar di ar.tara langit de-
ngan burni. Bahaullah atau Kemegahan Allah timbul darijauhr, dan jauhar
itu tidak akan dikenal kala~ tidak dengan melihat dan merenung ~ajahnya.

Pendeknya dialah Allah.
Kerajaan Turki. akhirnya memindahkan tempat pembuangannya dari

Adrianopel ke 'Aka (Acre; ~alam wiIayah Suriah sekarang). Se1elah dia perse-
kutukan Allah dengan dirinya, a~au menjelmakan Allah ke ,dalam dirinya. Dan

. kiblat Ka'bah musti dihapuskan, diganti dengan kiblat kepada dirinya sendiri.
Di mana dia' sedang berada, ke sanalah pengikumya mesti mengkiblatkan
sembahyangnya.

Ada tujuh pula syariat agama'Bahaullah itu.:
,1. Memutuskan hubungan dengan yang bernama Islam sama·s,~kali.
2. ~mua nianusia'dan semua agama sarna, lepaskan fanatik agama.
3. Susunan keluarga cara baru; beristri hanya boleh satu, dan paling ba-

'nyak dua orang, dengan syarat seizin pimpinan. 'Iddah (lesudah bercerai
tidak ada: cKalau bercerai harf ini dengan .suami pertama, hari ini juga
boleh kawin lagi dengan suami l~, sama dengan 100-100. .

4. Sertbahyang berjani~a~ dihapuskan, dan hendaklah 'or:mg-orang ber-'
sembahyang sendiri. Berjamaah' hanya seketika jnenyt:l!~bahy.angkan
jenazah.'· ' .'\ ' :

. 5 ... Habiskan hubungan dengan kiblat,. ke Mekkah. Kfblat ,ialah .di mana
Bahaullah berada. Setelah dia ineninggal (di Acre), ke' kllbumya itulah

'kiblat mereka. "
'~. Segala hukum fiqih Islam hapus. Hukum-hukum ,~nya' bergantung ke-

. pada akal semata-mata. Mana yang baik, baik kata akal. itulah yang
baik. Begitu pun sebaliknya. . ,

7. &ngsa-bangsa mesti bersatu, sebab,asal manusia sama. !>tUliamesti ber-
damai. Jihad yang disebl,lt-sebut Islam.sudah hapus. Dan it,dah ciri khas
dari agaffia Bahai. Supaya,perdamaian tercapai carilah' sat\l bahasa persa-
tuan dunia. B~sa Inggris sangat' baik untuk bahasa persc,.tuan. . .

f I. / • •

Bahaullah meninggal di Acre pada tanggal16 Mei 1892.
Pengaput Bahai kalau sembahyang menghadap ke kubur~JI di Acre itu;

Kaiau Nabi Musa berkitab Taurat, 'Isa berkitab fujiI, MuharninaCi berkitab AI·,
Qur'lm, dan AI-Bab berkitab AI-Bayan,dia pun berkitab pula ..namanya AI-
Aqdas! "

\
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Setelah Bahaullah meninggal, usahanya diteruskan oleh putranya yang
bernama 'Abbas Effendi, bergclar Juga Ghusun A 'zham (Dahan Agung), dan
Icbih terkenal dengan Abdul Baha. Pada tahun 1910 dia mengernbara ke
Eropa dan Amerika propaganda menyebarkan agarna ayahnya itu. Dan oleh
karena pandaugan hidupnya lebih condong ke Barar, diusahakannyalah rnem
perlengkapi agamanya itu supaya jelas benar bahwa tidak ada hubungannya
sama sekali dengan Islam. Dia lebih memperlengkapi ajaran Bahai dengan
Taurat dan Talmud Yahudi dan ajaran Kristen.

Agarna baru itu tidaklah laku dalam kala ligan Islam. sebab orang telah
mempunyai 'aqidah yang kornpak, baik dalam kalangan Syi'ah. apatah lagi
dalarn kalangan kaum Sunni. Syi'ah Isma'iliyah penganut Agha-Khan pun
tidak dapat mereka tarik. Di Iran sendiri mercka tidak laku. Kalau akan laku
juga hanyalah dalam kalangan orang Islam yang tidak rnengerti ajaran agarna
nya, sebagai yang banyak terjadi di zaman kita sekarang. Lantaran itu yang
banyak masuk ke dalam agama Bahai itu ialah orang Eropa dan Amerika, atau
orang-orang yang dapat didikan Barat, tapi kosong dari didikan agama. Mere
ka mendirikan sebuah tempat beribadah di Chicago. Ketika penulis sengaja
berziarah ke rumah ibadatnya itu pada tahun 1952 seorang Amerika pernim
pin mereka di sana mengatakan bahwa pengikut Bahai di seluruh dunia ini
ada 2 (dua)juta. Entah benar , entah tidak.

Maka pecahan Syi'ah yang bernama Syaikhiyah itu tidak ada lagi di
dunia ini, sebab sudah disilih ganti oleh Babiyah yang didirikan oleh Mirza Ali
Muhammad yang bergelar AI·Bab, yang tadinya diharapkan oleh gurunya
Syaikh Ahmad Al-Ahsyaiy akan melanjutkan ajarannya. Dan Babiyah itu pun
tak ada lagi, scbab telah disilih ganti oleh Bahaullah, yang tadinya diharapkan
oleh AI·Bab akan mengembangkan agamanya.

Maka tinggallah sekarang Bahaiyah yang menganggap bahwa Bahaullah
itu bukan saja sebagai Mahdi ataupun Almasih, malahan jelmaan dari Allah.
Sebagai anggapan orang Kristen terhadap diri lsa Almasih.

Di Indonesia pada tahun 1957 Pemerin tah Republik Indonesia telah
menetapkan bahwa gerakan Agama Bahai adalah gerakan terlarang.

Di zaman kita sekarang timbullah penyelidikan-penyelidikan baru dan
penelitian kernbali tentang sesuatu yang telah dijadikan 'aqidah tetap pad a
mulanya. Diselidikilah hadis-hadis ten tang Imam Yang Gaib dan Imam Mahdi
itu, dan diselidiki pula kembali ten tang naiknya Nabi 'Isa ke langit, sebagai
kepercayaan sebagian besar umat Islam selama ini, dan sekarang dia hidup di

Abdul BahaAbdul Balul

setelah Bahaullah ine~in~gal,usahanya' diteruskan '6leh putra~ya yang',
be'mama 'Abbas Effendi, bergelar juga Ghusun A'zhron (Dahan Agung), dan
lebih terkenal'dengan Abdul Balla: Pada tahun 1919 dia mengembara ke
Er,opa dan Amerika proPl!ganda menyebarkan agama ayahnya Hu. Dan oleh
karena pandangan 1)idupnya lebih Icondong ke Barat, diusahakanpyalah mem-
perlerigkapi agamanya itu supaY,a jelas benar bahwa tid'ak ada .hubu~gannya
sarna s.ekaIi' dengan Islam. Dia lebih memperlepgkapi ajaran Bahai dengan
Taur~t dan T:Umud Yahudi dan ajanin' Kristen. ' ,
" ,Againa baru itu tidaklah laku dalam kalangan Islam, sebab orang t'elall

mernpunyai'aqidah yang kompak, baik d!llam kalangan Syi'ah, apatah lagi
Cia/am kalangan: kaum Sunni. 'Syi'ahIsma'i1iyah penganut Agha-'Khan Pl,ln

, tidak dapat mereka ~arik. Di Iran sendiri ,mereka tidal< laku. Ka1~uakan lalcu .
juga hap.yalah dalam kalangan orang 'Islam yang tidak mengerti ajaran agama-
~ya, sebagai yang banyak terjadj di zaman kita sekarang: Lant~ran itu Yang
banyak masuk ke dala~ agama Bahai it~ ialah orang Eropa dan Amerika,atau
orang-orang yang ,l'apa't'didikan Barat, tapLkosong dari didikan agama: Mere-

. ka mendirikan s.ebuahtempat beripadah di Chicago. Ketika' penuiis sengaja
herziarah ke rumah ibadatnya itu pada tahun ,1952 seorang Amerika pemim-
pin mere'ka df sana mengat.akan bahwa p~ngikut Bahai di seiuruh dunia ini
ad~2(dUli)juta.Entahbenar,entahtidak. " ',"

". 'M~ka pecahan Syi'ah yang bernaIJ1a Syaikhiyah iiu tidak 'ada lagi di
dupia ini, sebab sudah ,disiIih ganti oieh Bab/yah yang qidirikan oleh Mirza Ali
Muhammad, yang bergelar AI-Bab, yang tadinya diharapkan oleh gur~nya
Syaikh Ahmad AI-Ahsyaiy akan melanjutkan ajarannya: Dan Babiyah itu purr
tak ada lagi, Sebab telah disilih ganti oleh ,~ahaullah, yang tadinyadiharapkan
oleh AI-Bab akan mengembangkan agamanya.· "

, Melka tiJiggallah sekarang Bahaiyah yang menganggap bahwa Bahaullah
itu bukan saja sebagai Mahdi ataup.uil Almasih, malahan jelmaan dari' Allah:.
Sebagai anggapan orang'Kristen terhadap diri Isa Almasih. )

,. I

Di Indonesia pada tahun 1957 Pemerintah Republik Indonesia telah'
menetapkan bahwa gerakan Ag~ma Bahai adalali.ge~akan terlarang. ' J

Df zaman IOta s~karang timbullahpenyelidikan-penyelidikan baru dan
, penelitian kcmlbali ten tang sesuatu yang telah djjadikan 'aqidah tetap pad.a

mulanya. Diselidikitah hadis-hadis ten tang Imam Yang Gaib dan Imam.Mahdi
itu, dan diSelidiki pula kembali ten'tang naiknya Nabi 'Isa ke langit, sebagai
kepercayaan sebagian besar umat Islam selama W, dan sekarang di~ hidup di

I
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Gcrakan agama Ahmadiyah ini telah tirnbul di India di ujung abad ke
XIX (sembilan belas) scsudah lnggr is mencekamkan kuasanya di sana, apatah
lagi sesudah Revolusi India lahun 1857 dapat dibungkamkan.

Inggris tahu bahwa yang akan menjadi dun atau batu penarung dari ke
kuasaannya itu lain tidak ialah Islam. Scbab Islam per nah berkuasa di anak
benua rtu beratus lahun lamanya. Bahkan di aklur abad kesernbilan belas itu
juga masih ada saja pemberontakan seorang ulama bernama Syaikh Ahmad
Irfan, yang berrahun-tahun lamanya mcmberontak melawan kekuasaan
lnggris.

Di Indonesia sendiri pemerintah Belanda pun merasakan bahwa pembe
rontakan yang rnelawan kekuasaannya selalu kaum agarna. Sejak dari Pange
ran Diponegoro, sampai kepada Tuanku Imam Bonjol, Tengku Cik Ditiro
adalah karena dorongan sernangat jihad Islam. Malahan Pangeran Oiponegoro
dianggap oleh pengikutnya sebagai Imam Mahdi. Selain dari gelar-gelar Kabir
ul Mu'minin, Khalifah dan scbagainya Pangeran terse but juga disebut "Heru
Cokro" yang berarti Imam Mahdi. Karena takut akan bahaya gerakan Mahdi
ini, Belanda rnengeluarkan Guru Ordonnantie 1905, yang dalam ordonansi itu
dijelaskan bahwa segala usaha rnenyebut "Imam Mahdi" adalah terlarang.

Di India timbullah Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwakan dirinya
Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi tanpa jihad. Di sam ping Imam Mahdi, tidak
tanggung-tanggung ia pun mendakwakan dirinya lsa Almasih. Sebab lsa AI
masih sendiri waktu disalib bukan rnati, melainkan sempat melarikan diri dan
berkulSur di Kashmir. Tetapi meskipun telah mali dan berkubur di Kashmir,

AgamaAhmadiyah

MIRZA (;liULAM AHMAD DENGAN AHMADIYAHNYA

langit , dan nanti akan turun JI akhir zarnan. Sayid Rasyid RIJha beraru
meugarakan hahwa kcpercayaan scper ti itu adalah dise lundupkan oleh orang
Kristen ke dalam Islam.

Di negcri Iran dan lrak scndiri. yang di sana banyak penganut Syi'ah
sudah mulai ada yang meragukan len lang akan "kcmbali't-nya Imam yang
gaib itu. Dan mereka mencari takwil len lang akan turun 'Isa atau Imam yang
gaib atau Imam MahJi uu. Ada di antaru mcrcka yang mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan turun 'Isa atau datangnva Imam yang telah hilang
I.ODO (scribu) tahun yang lulu. mclamkan ajar an mereka yang scjati dan yang
aslilah yang akan bangkit kcmhali.

, ,

langit, dan nanti akan turun di akhir zam'a~, Say;id Rasyid' Ridha berani
, mengatakan' bahwa kepercayaan se.perti itu ad~lah diselundupkan oleh orang

Kristen ke dalam Islam,' .
Di negeri'Iran dan Irak sendiri, yang 'di sa(la bany~k pengamit Syi'ah

sudah- mulai ad,a yarig merag,ukan tlmtang akan "kembali'~-nya Imam Yang
gaib itu. Dan mereka mencari takwil tentang akan turun 'Isa, atau Im~m yang
gaib ata\!' Imam Mahdi itl!. Ada di antara mereka yang m~~g\ltakan bah~a

I "
yang dimaJesud, dengaiJ. turun- 'Isa atau datangnya Imam, yang telah hilang
1.000 (seribu) t~h~n yang lalu, melainkan a1araq mereka yang'sejati dan yaqg /
aslilah yangakan bangkit kemba~. . '

, .
f, I 1 • . ~.

MIRZA GHUl:AM AHMAD DENGAN AHM~DIY AHNY A

Agama '.4hmadiyah
" ./

Ger;1kan lj.gama,Ahmadiyah ipi telah timbul di India ill ujUJ;lgabad ke
XIX (sembilan belas) sesudah Inggris l11encekamkan kuasanya di ~ana, apatah
lagi sesudah Revolusi India tahun 1857 dapat dibungkamkan.' .

Inggr-is tahu bahwii yang akan menjadi duri atau batu perla'rung/dari ke-
kuasaannYa i~u lain tidak ialah Islam.$ebabIslam pernah ber~~sa di anak'
genua itu ber~tu~ tahun lamanya. Bahkan, di akhiT ab~d kesemhila.n ~elas itu
juga masih ada saja pemberontakan seorang ulama bernama Syaikh Ahmad
Irfan, yang bertahup-tahun lamal1ya, memberodtak melawan kek~asaan
Inggris. ' " \

, '" .Dj. Indonesia sendiri pe'merint~ Belanda pun merasakanbahwa pembe- I

iontakan yangmelawan k~kuasaannya selalu kaum agania. sejak dari ,Pange- ,
ran Diponegoro, sampai kepada Tuanku Imam Bonjol, Ten~ku Cik Ditiio
adalahkarena dorongan semangat jihad Islam, Malahan Panger an 'niponegoro
dianggap oleh pengikutriya sebagai' lmam Mahdi. Selain dari gelar-gelar Kabir-
ul Mu'minin, Khalifah dim sebagaillya Pangeran tersebut juga disebut "Heru
Cokro'? yang benirti Imam Mahdi. Karena takut akan .bahaya gerakan' Mahdi
ini, Belanda mengeluarkan Guru Ordonnantie 1905, yang dalam ordonapsi itu

; I < .J

dijelaskan bahwa segala u,saha menyebut "ImamMahdi" adalahterlarang.
D( India timbullah Mirza Ghulam Ahmad ylmg.mendakwakan dirinya'

'Imam Mahdi, tapi Imam Mahdl tanpa ji,.~ad. Di samping Imam Mahdi, tidak
_ tanggung-tanggUng ia pun mendakwaka~ dirinya Isa Almasih.' 'S~bab Isa AI-.

masih seildul waktu disalib bukari mati, melainkan sempat melarikan diri dan
berkulSur, di Kashmir,' Tetapi me$kijmn telah mati dan berkubur di Kas~ir,
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•

Setelah penjajahan lnggris dapat menguasai seluruh India. setelah pern
berontakan tahun 1857 dapat dipatahkan, mulailah Inggris memasukkan
lending dan Missi Kristen ke negeri itu dengan seeara besar-besaran. Dan se
bagai juga di Indonesia di samping Kristen dirnasukkan pula faham-faham
yang akan men¥oncangkan iman orang dalarn ~sl~. dengan menyebarkan

Perkembanganpendakwaannya

lsa A1masih turun juga. Dan lsa Abnasih itu ialah dia sendiri, Mirza Ghulam
Ahmad.

Dia mendakwakan dirinya Mujaddid abad XIV (empat belas), sebab
ada hadis menerangkan bahwa setiap seratus tahun sekali mesti datang se
orang Mujaddid (pembaharu) untuk memperbaiki agama ini. Sesudah itu dia
adalah Imam Mahdi yang ditunggu kedatangannya; sebab itu dialah Imam
ke-12 (dua belas) yang gaib di Samarra itu, yang sekarang telah datang. Dan
dia adalah Isa Abnasih; sebab ada pula hadis rnengatakan Isa Almasih akan
turun di akhir zaman. Bukan itu saja, dia pun adalah Messias yang ditunggu
datangnya oleh orang Yahudi, Bukan itu saja, dialah Krishna yang dipercaya
oleh orang Hindu akan datang di akhir zaman. Maka berkumpullah pada diri
nya Mujaddid. Imam Mahdi. lsa Almasih dan Krishna.

Dia mengaku bahwasanya dia adalah keturunan dari suatu keluarga
yang taat setia kepada lnggris. sejak Inggris bertapak di India. Dia pernah me
nulls: "Pemerintah telah mengakui bahwa kaum keluargaku adalah keluarga
terkenal di seluruh India sebagaimana taat setianya kepada pemerintah lng
gris. Catatan-catatan sejarah membuktikan bahwa ayahku dan keluargaku ada
lah termasuk orang besar yang ikhlas kepada pemerintah Inggris sejak perrnu
laan berdirinya. Pegawai-pegawai tinggi Inggris sendiri mengakui akan hal itu.
Ayahku pernah mengirirnkan bantuan kepada pemerintah Inggris 50 orang
cavaleri (tentara berkuda) ketika pemberontakan 1857. Lantaran jasa-jasanya
itu beliau mendapat surat-surat penghargaan dari pemerintah. Dan saudaraku
Akbar Ghulam Qadir bersama Inggris digaris depan seketika terjadi perang
memadamkan pemberontakan itu." (Kitabul Bariyyah, pernyataan tertanggal
20 September 1897. hal. 3-5).

Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan di antara tahun 1839 at au 1840.
Sebab itu ketika India memberontak melawan Inggris di bawah pirnpinan
Kaisar Moghul yang terakhir Bahadur Khan, Ghulam Ahmad sedang berusia
16 atau 17 tahun. Dia lahir di suatu desa bernama Qadian, yang kemudian di
jadikan pusat dari agama yang dia dirikan itu.

Isa Almasih turun juga, Dan !Sa Ahnasih itu i~ah dia sendiri, Mirza Ghu~
Ahmad.' \ ,

Dia mendakwakan dirinya MUjaddid' abad XIV (empat belas), sebab
i. 'ada hadis menenlngkanbahwasetiap seratus tahun'sekall mesti datang se-

orang M~jaddid<penibaharu) untuk memperbaiki 'agama ini. Sesuqah itu dia
~dlliah Imam Mahdi. yang ditunggu kedatangannya; sebab itu dialah Imam.
ke-12 (dua belas)' yang gaib di Samarra' itu, yang sekarang telah data~g. Dan

, dia adalah Isa Almasih; sebab ada pula hadis mengatakan Isa Almasih akan
turun di al¢ir zaman. Bukan itu saja, dia pun adalah Mes~ias yang ditunggu
datangnya oleh orang Yahudi. Bukan itu saja, dialah Kfishna yang dip~rcaya
oleh orang Hindu akan datang di akhir zaman. Maka berkumpullah pad~ diri-

. - . . ., nya Mujaddid, Imam ¥ahdi, lsa Almasih dan Krishna. ' , ,',
D~a mengaku bahwasapya dia adalah keturunan dari suatu ~eluarga

yang taat setia kepadcr Inggris, sejak Inggris bertapak di India. Dia pel'nah me-
nulls: "Pemerintah' telah mengakui bahwa kaum keluargaku adalah keluarga
terkenal di seluruh India sebagaimana taat setianya kepada pemerintah Ing-
gris. Catatan-~atatan sejarah membuktikan bahwa ayahku dan keluargakuada- .
lah 'termasukorang besar yang ikhlas kepada pemerintah Inggris sejak permu-
laa'n be,r'dirinya. Pegawai-pegawai tinggi Inggris sendiri mengakui aICanhal itu.
Ayahku pernah mengirirnkan bantuan kepada pemerintah Inggris 50 orang
cavaleri (tentara be'rkuda) ketika pemberontakan 1857. Lantaranjasa-jasanya
itu bellau mendapatsurat-surat penghargaan dari pemerintah. Dan saudaraku
Akbar Ghulam Qadir bersama Inggris digaris depan seketika .terj~w perang .
memadamkan 'pemberontakan.itu." (Kitabul Bariyyah, pernyataan t~rtanggal
20 September 1897, haL'3~5). .,

,Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan di antara tahun 1839 atau 1840.
Sebab itu ketika India' memb~rontak melawan Inggris di bawah pirnpinan
Kaisar Moghul y;mg terakhir Bahadu, Khan, Ghulam i,\hmad sedang berusia
16, atau 17 tahun. Dia lahir di suatu desa bcrnama Qadian,yang kemudian di-
jaq.~an,pusatdari agama yang diil ditikan itu.

,.
Perkembangan p,endakwaannya '

Setelah penjajahan Inggris dapat menguasai sel~ruh India, setelah'pem-
berontakan tahun 1857' dapat dipatahkan, mulailah Inggris, memasukkan
Zendfug dan Missi Kristen ke negeri itu dengan secara ~esar-besaran; Dan se-
bagai juga di Indonesia ,di samping Kristen dirnasukkan pula f~am-faham
yang akim ~en~oncangkan~an orang dalam ~sl~m, ilengan m~nyebarkan

. '" . '19
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ajaran bahwa alam ini terjadi sendirinya. Semua hanya NATUUR belaka.
Yangjadi sasaran empuk dari keduanya itu tidak lain ialah umat Islam.

Melihat sikap yang seperti ini bekerja keraslah ulama-ularna Islam mern
pertahankan keyakinan agama Islam. Di mana-mana terjadi perdebatan soal
agama, terutarna di antara Islam dengan Kristen. Di zaman itulah timbul
ulama besar Syaikh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Hindi pengarang
kitab perdebatan dengan Kristen yang terkenal, hasil dari penyelidikan ten
tang Kristen yang dalam. Nama Kitab itu "Izh-harul Haq", (Pernyataan Kebe
naran).

Menurut keterangan Sayid Abu'l Hasan An-Nadawiy dalam bukunya
"Al-Qadiyani wal Qadiyaniyah", mulanya Mirza Ghulam Ahmad masuk ke
dalam perdebatan itu, yang membawa namanya terkenal dan usahanya diakui
orang. Dikarangnya sebuah buku besar menguraikan kelebihan Islam dan ke
tinggian Al-Qur'an dan kebenaran nubuat Muhammad s.a.w. Oitantangnya
dan ditolaknya agama-agama yang berpengaruh di India, sebagai Kristen, Aria,
Brahma dan Brahmasamaji. Nama buku itu "Barahin Ahmadiyah".

Dengan kitab Barahin Ahmadiyah itu namanya mulai menanjak. Dan
perhatian orang kepada kitab ini mulanya amat besar. Dia berjanji akan me
ngeluarkan kitab itu sampai 50 (lima puluh) jilid, dimulai pad a tahun 1879.
Maka keluarlah kitab itu berturut-turut 4 jilid, setebal 562 halaman. Dalam
kitab itulah dia menantang seluruh ulama, raja-raja, menteri-menteri, pendeta
pendeta dan pendeta-pendeta Hindu. Di sanalah mulai dia mengatakan bahwa
dia mendapat suruhandar;Allah untuk menegakkan kebenaran Islam, dengan
mengarangkan kitab itu, yang akan sampai 50 jilid.

Dia menulis: "Allah telah memerintahkan daku memperbaiki makhluk
dengan sifat rendah hati dan tawadhu' dan fakir dan kekecilan menurut jalan
yang ditempuh oleh Nabi Nazaret orang Israil (Al-Masih). Untuk maksud itu
lah saya mengarang kitab "Barahin Ahmadiyah" yang di dalamnya memberi
berita kepadaku bahwa barangsiapa yang membaca risalat ini, yang khas ditu
jukan kepadanya, kemudian dia tidak mengakui kebenaran yang tertulis di
dalacnnya, bahwa dia itu akan kalah dan gagaI." Dan diserukannya juga ke
pada barangsiapa yang benar-benar mencari kebenaran, supaya datang ke
Qadian, tinggaJ di Qadian barang setahun. Dengan dernikian dia akan men yak
sikan kelak tanda dan mukjizat dari langit. Siapa yang tidak menyaksikan
tanda itu, padahal dia sudah memenuhi syarat itu akan diberi hadiah Rp
100,00 (seratus rupiah).

Sesudah itu dijanjikan pula akan diberi hadiah Rp 4.000,00 (empat ribu
rupiah) barangsiapa yang sanggup menandingi kitab "Barahin Ahmadiyah"-

ajaran ba,hwa alam ini terjadi sendirinya. Semua hanya 'NATQUR, belaka.
Yangjadi sasaran empuk dari keduanyi itu tidak lain ialah umat Islam. ' ,

Melihat sikap yang seperti ini bekerja kenislah ulama-ulama Islam memo
pertahankan keyakinan lagania Ishim. Di mana-mana terjadi perdebatan soal
agama, ~eihtarna di antara Islam dengan Kristen. Di' zaman itulah tim~ul

,ulama besar Syaikh Rahmatullah bin Khalilur Rahman AI·Hindi pengatang
kitab p~rdeb'atan dengan Kiisten yang'terkenal, hasil dari penyelidikah ten-
iang ~i~ten yang dalam: Nama Kitab itu "Izh-harul Haq", (Pe;nyataan Kebe-
naran). ' ,-' ,>'

,.Menunit keterangan Sayid Abu'l Hasan An·Nadawiy, dalam bukunya'
, ' "Al-Qadiyani wal Qadiy~niyah", mulanya Mirza Ghulam Ahmad masuk ,ke

dalam perdebatan itl;l, yang membawa namanxa terkimal dan ~sahanya diakui'
orang. Dikarangnya' sebuah buku besar meJ;lguraikan kelebihan Islall). dan ke-

'tinggian Al·Qur'andan kebenaran nubuat Muhammad s.a.w. Ditantangnya
dan dit9laknya agama·agarna yang berpengaruh di India, sebagai Kristen, Aria,
Brahrna dan Brahrnasamaji. Nama buku itu "Ba~ahin Ahmadiyah".

Dengan kitab Barahin Ahrltadiyah itu,namanya ,mulai menanjak. Dan
perhatian orang kepada kitab ini mulanya amat besar. Dia'berjanji ~kan me·
ngeluarkan kitab itu sampai 50 (lima pUl~h) jilid, dimulai pada tahun 1879.
Maka keluarlah kitab itu berturut·turut 4 jilid, setebal 562 halaman. Dalam
kitab itulah dia menantiulg seluruh u'lama: raja·raja, ~enteri-menteri, 'pendeta:
pendeta dan pend~ta·pendeta Hindu. Di sanalah mulai dia mengatakan bahwa
dia mendapat suruhan dan Allah untuk menegak.kan kebenaran Islam, dengan ,
mengarangkan kitab itu,yang akan sampai 50 jilid. '

, rna menulis: "Allah telah memerintahkan daku memperbaiki makhluk
, denga~ sifa( rendah hatidan tawadhu' dan fakir'dan kekecilan menurut jalan
yang ditempuh oleh Nabi Nazar.et orang IsraH (Al.Masih). Untu~ milksud itu~

, lah saya mengarang kitab "Barahin Ahmadiyllh" yang'di dalamnya membeii
berita k~padaku bahwa barangsiapa yang membaca risalat ini, yang khas ditu-

, ' \'
, jukan ,kepadanya, kemudian dia tidak mengakui kebenaran yang tertulis di

dalaIIlJlya, bahwa dia itu akan kal3h 9an gaga!:" Dan diserukattnya juga ke·,
" pada barangsiapa yang benar-benar mencari kebenaran, supaya datang ke

,Qadian, tinggal ~i Qadian barang setahun. Den'gan demikian dia akan menyak·
sikan kelak tanda dan ,mukjizat darr'langit. Siapa yang tidak menyaksikan

, tanda itu; padaha1; dia 'sudah' memen4hi ~yarat ~tu akan diberi hadiilh Rp
100,00 (seratus rupiah).

, ' Se'sudah.itu dijanjikan pula akan diberi hadiah Rp 4.900,00 (empat ribu
rupiah) barangsiapa yang sanggup menandingi kitlib "~~rahin Ahmadiyah"-,. "

2.47
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Pengikutnya yang setia yang banyak mendorongkannya supaya rnaju
lehih jauh, sejak dari "waliyullah" menurut kaurn Shufiy. sampai jadi "rnujad
did" untuk memperbaharui agama. sampai menjadi "rnahdi" dan imam ghaib
yang ditunggu kaum Syi'ah. sesudah itu naik rnenjadi "Al-Masih" pengganti
"Isa AJ-Masih anak Maryarn" yang telah didapat olehnya sendiri kuburnya di
Srinagar Kashmir, kernudian menjadi nabi yang tidak membawa syariat,
daJam lingkungan agama Muhammad s.a.w. dan di samping itu dia pun
Krishna yang ditunggu-tunggu oleh orang Hindu; yang banyak mendorongnya
ialah pengikut setianya yang bernama Al-Hakim Nuruddin AI-Bairawiy. Sete
lah Mirza Ghulam Ahmad meninggal pada tahun 1908 dialah yang diangkat
pengikutnya menjadi khalifahnya dengan gelar "Khalifatul Masih I".

Pengikutnya yang kedua ialah Maulana Abdul Karim, yang merangkap
menjadi Khatib Jurn'atnya di Qadian. Pada suatu hari Jumat di tahun 1900
berkhutbahlah Maulana Abdul Karim menyatakan bahwa Mirza Ghulam
Ahmad adalah RasuluUah, dan adalah wajib beriman kepadanya. Barangsiapa
yang mengakui beriman kepada nabi-nabi, lalu tidak percaya kepada kenabian
Mirza Ghulam Ahmad, adalah orang itu mernbeda-bedakan dan menyisih
nyisihkan di antara nabi-nabi. Sebab itu dia telah melanggar sabda Allah
daJam Al-Qur'an: "Tidaklah Kami memperbedakan di an lara Rasul-rasul
Nya." (Al-Baqarah : 285).

Menjadi ributlah para pengikutnya sesudah mendengar khutbah yang
demikian. Pengikutnya yang selama ini mengakui dia wall, mujaddid, mahdi
muntazhar, masih mau'ud, menjadi terkejut mendengar keterangan Maulana
Abdul Karim ini, sehingga timbul ribut sehabis Jurn'at. Ada yang menerima

Pengiku t-pengiku tnya yang setia

nya itu. dengan disaksikan oleh tiga orang juri yang adil.
Tetapi taniangan-tantangan yang begitu hebat , sejak dari Rp 100.00

(seratus rupiah) sarnpai meningkat menjadi Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah)
rupanya menjadikan jemu orang. sehingga kitub yang dijanjikan SO jilid . yang
dikarang dari tahun I8~0 sampai I8H4'hanya 4 jilid. Jilid ke-S haru keluar 23
lahun di belakang, yaitu rahun IQOS. Kernudian janjinya hcndak mencrbitkan
SO [ilid itu tidak dapat dipenuhinya. dan kcmudian diputuskannya hanya S
jilid saja , Menurut penjelasan dari penganutnya, yang dcmikian itu ialah
menurut yang dilakukan Tuhun kepada Nahi-Nya Muhammad s.a.w. yang
mulanya hendak disyariatkan sernbahyang SO waktu, tetapi kemudian cukup
S waktu S<1]a.

I

,nya itu, dengan disaksikan oleh tiga orang juri yang adiI.
Tetapi tantangan-tahtangan, yang begitu hebat, sejak dari Rp 100,00

(seratus rupiah) sampai meningkat menjadi Rp 4.000,00 (empatrilm ~upiah)
rupanya menjadikan jemu 'orang, sehingga kit~b yang dijanjikan 50 jilid ,yang
dikarang dari tahun 1880 sampai 1884'hanya 4 jiIid. Jilid ke-S baru keluar 23
tahun .di belakang, yaitu 'tah~n 1905, Kemudian ja~jinya hendak menerbitkan
50 jilid iiu tidal( dapat djpenuhinya, dan kemudiari diputuskannya hariya, 5.
jilid saja. Milnurut peiijelasan'dah penganutnya, Y\lng dem'ikian itu iaiah
'm~nurut yangdilakukan Tuhan kepad:f Nabi-Nya Muhamll1ad s.a.w. yang
mulanya hendak disyariatkan sembahyang 50 :-vaktu, 'tetapi kemudiaI1 c\lkup
5.waktu saJa. " , , '

Pengikut-pengikumya,yang selia

I •

Pengikutnya yang setia yang banyak mendorongkannya supaya maju .
'Iebih jai.lh, sejak dari "waliYullah" memin,lt kaun'l Shufiy, ~an1paijadi ;'mujad-

., did" untuk mempe.rbaharui agama, samp3i menja'di "mah,di" dan imam ghaib
yang ditunggu kaum Syi'ah, sesudah itu' naik ~enjadi "Al-Ma~ih" pengga~ti
"Isa Al-Masih anak ·Maryam", yat:\g telclh didapat olehnya sendiri kuburnya di
Srinagar Kasnrnir, kemudian menjadi nabi yang tidak membawa syariat,
dalam lingkungan 'agama Muharnmad's.a.w. dan di sanlpmg, it,u di~ pun
Krishna yang ditunggiJ-tunggl,l oleh orang Hindu; Y:ingbanyak mendororignya
ialah pengikut setianya yang bernama AI-Hakim Nuru~din AI-Baimyiy. Sete.
lah Mirza Ghulam Ahmad meriinggal pada tahun. 1908 dialah yang diangkat
perigikutnya menjadi khalifahnya derlgan gelar "Khalifatul Masihr.

, Pengikutnya yarig kedua ralah Maulana Abdul Karim, yang merangkap
menjadi Khatib Jum'atnya di Qadlan. Pada suatu hari Ju~at di tilhu~ 1900 '
berkhu'tbahlah. Maulana Abdul Karim menyatakan bahwa Mirz'a Ghulam
Ahmad adalah Rasulullah, dan adalah wajib berirnan kepadanya. Ba~angsiapa
yang mengakui berintan kepada nabi.nabi, lalu tidak percaya kepada kenabiail
Mirza Ghulam ·Ahmad; acIalah orang Uu membeda·bedakan dan menyisih.
nyisihkan eli antara' nabi~nabi. Sebab itu dia telm melanggar sabda Allah
diilam Al-Qur'an:' ,"Tidaklah,Kami memperbedakan di antara Rasul.rasul.
Nya."(Al-Baqarah : 28,). .' , '

Menjadi r~butlah' para pe.ngikutn)ia sesudah mendengar khutbah yang
dernikian. Pengikutnya yang selamll ini mengakui.dia wall, mujad.did, mahdi
muntazhar, masih mau'ud,~enjadi terkejut mendengar kete~anga,ri Maulana
Abdul. Karim ini, selllngga tirnbul ribut sehabi$ Jum'at. AdaYling menerima

,
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Dan berkali-kalilah Ghulam Ahmad sesudah itu menjelaskan bahwa ba
rangsiapa yang tidak percaya akan kenabian dan kerasulannya itu, kafirlah
dia, keluar dari Islam. Mirza Basyir Mahmoud, putranya dan khalifahnya yang
kedua menjelaskan pula di dalam kitabnya "Aa-inah shadaqat": "Setiap mus
lim yang tidak segera masuk melakukan bai'at kepada Al-Masih Al-Mau'ud,
baik didengarnya namanya atau tidak didengarnya, kafirJah dia dan keluar
dari daerah Islam." (hal. 35).

Rupanya belum juga hanya sernata-mata jadi nabi dan jadi rasul, bahkan
meningkat lagi. Menurut kepercayaan setengah kaum Shufiy, alam ini terjadi
daripada Nur Muhanunad. Di dalam bukunya yang bernama "Aa-inah Kama
laat Islam" (hal. 346) dia berkata, "Maka menjelmalah Al-haqiqatul Muham
madiyah itu dan tajalli pada pengikutnya yang sernpurna, dan telah pernah
beratus orang yang telah tahqiq padanya Al-haqiqatul Muhammadiyah itu.
Dan rnereka itu diberi nama di sisi Allah dari jalan bayangan, dengan Muham
mad dan Ahmad."

Di dalam kitabnya "Barahin Ahmadiyah" jilid V dikatakannya pula:
"Telah diberikan kepadaku sekalian kejadian dan sifat-sifat yang ada pada se-

"Wahai orang-orangyang beriman! Janganlah kamu keraskan suara
kamu di alas dari suaraNabi... [Al-Hujurat : 2)

Jan ada yang tidak. Tctapi Jumat berikutnya Maulana Abdul Karim mengu
langi lagi, Sekarang khutbahnya dihadapkannya ke pada Mirza Ghulam
Ahmad. seraya berkata, "Saya percaya hahwa engkau adalah nabi dan rasul,
Kalau kepercayaan saya itu salah, peringatkanlah ke pada saya."

Sehabis sembahyang dan Mirza hendak keluar meninggalkan rnasjid itu,
Maulvi Abdul Karim segera rnernegang tangannya dan mcrnohon kepadanya
supaya diberi kepastian, henarkah apa yang dikhutbahkannya tadi atau tidak.
Seakan-akan didesak. lalu rnengeluarkan pernyataan. berk atalah Mirza. "Itu
lah dia agamaku dan untuk itulah aku disuruh melakukan dakwah." Tiba-tiba
terjadilah perrengkaran di antara Maulvi Abdul Karim dengan pengikut Mirza
yang lain. yaitu Maulvi Muhammad Ahsan. karena dia be lurn setuju. Sehingga
pertengkaran itu te lah terjadi dengan suara keras. padahal Mirza hadir ill situ.
Lalu Mirza rnenegor dengan ayat Al-Qur'an

/,

dan ada yang tidak. Tetapi Jumat 'berikutnya Maulaim Abdul Karim mengu-
langi lagi; Sekara1'!gkhutbahnya oihadapk'annya kepada Mirza Ghulam
Ahmad, seraya' betkata, "Saya percaya bllhwa en~au adalah nabi dan rasul.

I Kalau kepewiyaan saya itu salah, peringiltkanlah kepada saya."
Sehabis sembahyang dan Mirza Mridak keluar p1eningga~a!l masjid itu;

Maulvi' Abdul Karim segera memegang tangannya dan memohon kepadan'ya
supaya diberi kepastian, benarkah apa yang' dikhutbahkannya tadi atau tidak.
Se<).kan-aka~didesak,)alu mengeluarkan pernyataan', berkatalah Mirza, "ltu-
lah dia. agamaku dan untuk itulah lIku ,disuruh meIakukan'dakwah.\' Tiba-tiba
terjadllah pertengkaran di antai'a Maulvi Abdul Karim dengan pengikut Mirza.
yang lain, yaitu Maulvi MUhammad,Ahsan, karen~ dia beluin setuju, Sehingga
pertengkaran itu telah terjadi dengan suara keras, padahal Mirza hadir ,di ,situ,
Lalu Wrza menegor dengan ayat Al-Qur'an , '

. ..-1,\" ,~/ ~~-:'!~\/;-"\I~.(Y,"f\~/'\/' j ~/.!/V
• , • ",f.S'-"" ~~~--" ~~~, ~..» ~ .~.J~\ ,",.\,"(~&.!J.I):-', _ ' ....1., /,,",-/ ,~ ~
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'.'Wahai' 6r~ng:'orang yang beri~~n! Jdnganlah kamu keraskan s'uara

kamu. di atas dari suara Nabi. '.'(Al-Hujurat : 2) . . 1

( ,

nail berhli·kalilah Ghulam AluTIad sesudah itu meI).jelaskan bah~a ba-
rangsiap~ yang tidak percaya akan k~nabian dan kerasulannya itu, kafirlah

, ", • I,
dia, keluar dl,lriIslam. Mirza Basyir Mahmoud, putranya dan khalifah~a yang
kedua mehjelaskan pula di dalam kitabnya "Aa.il1ahshadaqar': "Setiap mus-
lim yang tidak ·segera masuk meiakukan bai'at kepaqa Al·Masih Al-~au'i.ld;
baik didengarnya namanya atautidak didengarnya, kafirlah dia dan 'keluar
dari daerah Islam."o(hal. 35),' .. ',,'

.. Rupanya belum juga hanya semata-mata jadi nabi dan jadi rasul, bahkan
meningk,at lagi. Menurut kepercayaan setengah kaum Shufiy, alamini terjadi
paripada Nur Muhammad. Di dalam bukunyayang bernama~'Aa·in;lhKarria·,
laat Islam" (hal. 346) diaberkata, "Maka menjelmal;ili Al·haqiqatul Muham- I

madiyah itu 'dan tajalli padapC?ngikutnya yang sempurna, dan telah pernah "
~eratus orang yang telah tahqiq padanya Al-haqiqatul <Muh~madiyah itu.
Dan mere~a itu diberi nama di sisi Allah darijaJan bayangan, dengan Muham;
mad dan Ahmad." o. " ,

Di dalam kitabnya "Barahin, Ahmadiyah" jilid V .l,1ikataJsannya pula~
"Telah dibeiikan kepadaku sekalian kejadian dansifat-sifat yang'ada pada se·

o ,

/ ,
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Syariat beliau yang sangat penting, lebih penting dari segala yang lain
adalah dua perkara. Yang pertama ialah membela, menjunjung tinggi dan
mempertahankan Pemerintah Kolonial Inggris.

Maka "bersabdalah" beliau di dalam kitabnya "Turyaqul-Qulub", ha
laman 15: "Telah aku habiskan sebahagian besar dari usiaku untuk men yo
kong pemerintah Inggris dan membelanya. Dan telah aku karang ten tang
melarang jihad dan tha'at kepada Ulil-Amri kita (Inggris) di dalarn kitab-kitab,
penjelasan-penjelasan, dan penyiaran-penyiaran yang kalau dikumpulkan se
bahagiannya saja akan penuhlah 50 lemari. Dan semuanya ini telah disebarkan

Syariat-syariat beliau yang sangat penting

Sesudah mengakui dirinya: I). Wali, 2). Mujaddid, 3). Mahdi Munta
zhar, 4). AI-Masih Al-Mau'ud, 5). Krishna yang ditunggu orang Hindu, 6).
Nabi yang tidak membawa syariat, 7). Nabi yang kedudukannya sarna dengan
sekalian nabi, 8). Rasulullah, dan 9). Mendakwakan bahwa roh atau keisti
mewaan nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu daripadanya berkumpul
dalam dirinya, maka datanglah rnuridnya, khalifahnya yang kedua dan anak
kandungnya mengatakan bahwa dia lebih mulia daripada sekalian nabi dan
rasul.

"Dia adalah lebih mulia daripada kebanyakan nabi-nabi, dan boleh juga
dikatakan bahwa dia lebih afdhal dari sekalian nabi-nabi. (Haqiqatun Nubuw
wah, jilid 14. no. 291. April 1927).

Tidak tanggung-tanggung lagi, Mirza Ghulam Ahmad sendiri mengata
kan dia dapat wahyu dari Allah: "Engkau bagiku adalah pada tempat anak
ku.' (Haqiqatul Wahyi, hal. 86)

Bukan begitu saja. Dalam "Haqiqatul Wahyi" itu juga halarnan 74 dia
menuliskan "wahyu" yang dia terirna: "Hai bulan, hai matahari, engkau ada
lah dari aku dan aku adalah dari engkau." Engkau dari aku dan aku dari eng
kau; nyatanya engkau adalah nyatanya aku." (At-Tazkirah, hal. 650)

Lebih tinggi dari sekalian nabi dan raJUJ

kalian nabi Bani Israil atau nabi-nabi Bani Isma'il. Dan tidak ada seorang nabi
pun, melainkan telah diberikan kepadaku satu bahagian dari keadaannya atau
kejadiannya." (hal. 89)

Dan katanya pula: "Allah telah menghendaki bahwa sekalian nabi dan
rasul-rasul tergambar pada seorang laki-laki. Sayalah laki-laki itu."

kallan nabi Bani !srall atau nabi-nabi B~ni Isma'il. Dan tidak ada seorang nabi
pun, melainkan telah diberikan kepadaku satu bahagian dad keadaaimya atau

• _I -I I
kejadiannya." (hall 89) , '

Dan katanya pula: "Allah telah menghendaki bahwa sekalian ~abi dan
rasul-rasul tergambar pada seorang laki-laki. Sayalah laki-laki Hu."

Lebih tinggi darl sekalian nabi dan rami
,I ' . I

, ,

Sesudah mengakui dirinya: }). Wall, 2). MUjaddid, 3). Mahdi Munta-
zhar, 4). Al-Masih Al-Mau'ud, 5). Krishna yangditunggu orang Hind~; 6).
Nabi rang tidak membawa syariat, 7). Nabi yang kedudukannya sarna dengan
sekalian nabi, 8). Rasulullah, dan 9). Mendakwakan bahwa roh atau keisti.

, mewaan nabi-nabi dan r~sul-rasul yang 'terdahulu daTipadanyil berlmmpul
dalam'dirinya', maka datangllih mUridnya, khalifahnya yang kedua dan anak

.kandungnya niengataka:~ bahwa 4ia' lebih mUlla daTipada se'plian' nabi dan
rasul.,· ..

"Dia a'dalah lebih mulla daripada kebanyakan nabi-nabi, dan boleh juga
dikat~an bahwa ilia lebih afdhal dari sekalilln nabi-nabi. (Haqiqatun Nubuw- .
wah;jilid 14, n01 291, April 1927). " .' .

Tidak tanggung-tanggung lagi, Mirza Ghulam Ahmad sendiri mengata-
kan cy.a dapat wahyu dati All~h: "Engkau bagiku adalah pada tempa~ anak-

·ku."'(Haqiqatul Wahyi, haL 86) '" .
BUkan begitu saja.Dalam "Haqiqatul Wahyi" itu juga halaman 74 dia

menuliskan "wahyu" yang dia ,terim : "Hai bulan, hai matahar~, engkau ada-
lah dari, aku dan aku adalah daTi ·engkau.'" Engkau daTi ak~ dan aku dari eng-
kau;nyatanya engkau adalah nyatanya aku." (At.Tazkirah, hal. 650)

Syariat-syariat beliau yang sangat penting

)Syariat beliau yan~ sangat penting, lebih pen'ting daTi segala,yang lai.n
~dalah dua perkarl!-. Yang pertama i~lah membela, menjunjung tinggi. dan

, mempertahankan Pemerintah "olocia! Inggris., .
Maka '''bersabdalah'~ beliau di dalam kitabnya "Turyaqul-Qulub", Jia~\

laman 15·: "Telah aku habisk3n sebahagIan besar daTi u,siaku untuk menyo-
kong- pemerintah Inggris dan riletnbelanya~ Dan telah aku karang tenta~g
melarangjihad dan tha'at kepada Ulil-Amri kita (InWis) di dalam kitab·kitab,
penjela~n-penjelasan, dan penyiaran-penyiaran yang k:l1au ~ikumpulkan se- ,
bahagiannya saja akan penuhlah 50 lemari. DIln semuatiya ini telah disebarkan'
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di negara-negara Arab, Mesir, Syam dan Turki. Tujuanku selalu ialah agar
kaum muslimin setia kepada pemerintah ini dan supaya mereka kikiskan dari
hati mereka cerita-cerita Mahdi, menyembelih itu, dan Al-Masih penumpah
darah dan sekalian hukurn-hukum yang bisa membangkitkan sernangat jihad
dan merusak jiwa orang-orang bodoh."

Di penutup kitabnya yang bernama "Syahadatul Qur'an" dia menulis:
"Aqidahku yang selalu aku ulang-ulangkan ialah bahwa Islam itu mempunyai
dua sudut. Sudut pertama ialah iman kepada Allah dan sudut kedua ialah taat
kepada pemerintah yang telah menghamparkan keamanan dan yang telah me
Iindungi kita di bawah naungan-Nya dari aniaya orang-orang yang aniaya;
pemerintah itu ialah Pemerintah Inggris."

Di daJam sepucuk surat yang dipersembahkannya kepada Timbalan
Hakim Propinsi pada tahun 1898 M. dia menulis: "Sejak usiaku masih muda
dan sekarang telah mencapai 60 tahun, aku telah berjuang dengan lidahku dan
penaku untuk menarik hati kaum muslimin agar taat setia kepada Pemerintah
Inggris, tunduk kepadanya dan sayang kepadanya. Dan telah saya hapuskan
pengaruh ajaran jihad yang dipeluk oleh setengah mereka yang bodoh-bodoh,
yang selalu menghalangi kesetiaan mereka kepada pemerintah. Say a lihat se
gala yang telah aku tuliskan itu sangat besar pengaruhnya kepada hati kaum
muslimin dan telah rnenimbulkan perubahan pada hati beratus ribu di antara
mereka." (Dan Tabligh Risalat, jilid VII, hal. 10 karangan Qasim 'Ali AI
Qadian).

Dalam kitabnya yang bernama "Sattarah Qaisharah", Mirza Ghulam
Ahmad menulis lagi: "Telah aku siarkan 50.000 kitab dan risalat dan pernya
taan di negeri ini dan di negeri-negeri Islam, yang isinya menerangkan bahwa
pemerintah Inggris adalah mempunyai keutamaan dan anugerah kepada kaum
muslimin. Maka wajiblah atas tiap-tiap muslimin agar supaya taat kepada
pemerintah itu, taat yang benar-benar jujur. Kitab ini telah saya karang dalam
hahasa Urdhu, bahasa Arab dan bahasa Persia, dan telah saya sebar luaskan di
seluruh pelosok 'Alam Islamy', sehingga sampai juga kepada kedua negeri suci
Makkah dan Madinah, dan sampai ke Istambul dan negeri Syam, negeri Mesir
dan Afghanistan. Sebagai basil dari itu semuanya, terbongkarlah dari bati
beribu-ribu rnanusia pikiran ten tang jihad yang diwahyukan oleh ularna-ulama
kolot itu. Usaha ini rnenjadi kebanggaan bagiku, sukar bagi kaum muslimin di
India ini akan menandingiku padanya."

Sayid Abu'l Hasan An-Nadawiy telah menyalin semuanya itu ke dalam
bahasa Arab, beliau tuliskan sekali nama buku sampai kepada halarnannya.
Kata-kata itu beliau salin dari bahasa Urdhu. Kemudian Sayid Abu'l Hasan

di 'negara-neg&ra Arab, Mesir;, Syam dan Turki. TUjuanku selalu ialah agar'
ka~m muslimin: setil! kepada pemerintahini dan supaya mereka kikiskan dari
hati mereka cerita-cerita Mahdi, menyembelih itu, dan AI-Masih periumpah '

_darah dan sekalian hUkum-hukum ,yang bisa membangkitkan seniangat jihad
dan merusak jiwa orang-orang bodoh." , , ,

Di penutup ki,abnya yang bernama "Syahada~ul Qur'an" dia menulis:
"Aqidilhku yang selalu aku \llang-ulangkan ialah bahwa Islam itu mempunyai
'dua sudut. Sudui pertama ialah iman kepada Allah dan sudut kedu~ ialah taat
kepada pemerintah yang telah menghamparkan keamanail dan yang telah me-
lindungi kita di bawah naungan-Nya -dari aJl\aya .orang-orang yang aniaya;
pemerintah itu ialah Pemeriptah Inggris.'" .

Di dalam sepucuk surat yang dipersembahkannya kepada Timbalan
Hakim Propin,si' pada tahu,n 1898 M. dia menulis: "Sejak usiaku masih muda
dan sek~ang telah mencapai 60 tahun, aku telah berjuang dengan lidahku dan
penaku untuk menarik hatl lcimm muslimin agar taat setia kepada Pemerintah'
inggris, tunduk kepadanya dan ~yang kepadanya. Dan telah,saya hapuskan
pengaruh ajaran jihad yang dipeluk oleh set~ngah ~ereKa,yang bodoh~bodoh,
yang selalu, menghalangi kesetia~n mereka kepada pemerintah. 'saya li~t se-,
gala yang telah aku tuliskan itu sangat besarpengaruhnya kepada haH kaum
muslimin dan telah menimbulkaIl; perubahan pada hati beratusribudi antara )
mereka." '(Dati Tabligh Risalat, jilid Vn,.hal. 10 karangan Qasim 'Ali AI-
Oadian). " " ' , , ,

Dalam kitabnya yang bernama "Sattarah Qaisharah", Mirza Ghulam
Ahmad nienulis lagi: "Telah aku siarkan 50.000 kitab dan risalat dan pernya- ,
t~an di negeri ini dan di negeri-negeri Islam" yang isinya mellerangkan bahwa
pe~erintah Inggris adalah fnempunyai keutamaan dan at;lugerah kepada kaum
muslimin. Maka wajiblah atas tiap-t~p musHmin a~ar 'supaya', taat kepada
pemefintahitu, taat yang benar-benar jujur. Kitab initelah saya karang dahlIn
hahasa Urdhu, bahasa Arab dan bahasa 'Persi~, dan telah saya sebar luaskan'di
seluruh pelosok 'J\lam Islamy\sehingga sampaijuga kepada kedua negeri suci'
Makkah dan Madinah, dan samplrl ke Istambul dan negeri Syain, negeri Mesir
dan Mghanistan. Sebagai ~i1 dari itu semuanya, te'rbongkarlah dari hati

. \. .
beribu-ribu m~n\lsja pikiran ten tang jihad yang diwahyukan oleh ulama-ulama

" kolot itu. Usaha ini merijadi kebanggaan bagiku, sukar bagi kaum muslirnin di '
India ini akan menandingiku padanya:" . "

, Sayid Abu'l Hasan Arl-Nadawiy ,telah m~nyalin semuanya itu kedalam'
, bahasa Arab, 'beliau tuli~kan sekalinama buku sampai kepada halaIIl3:nnya.
·Kata-kata itubeliau salin dari bahasa Urdhu. Kemudian Sayid Abl;l:l Hasan
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An-Nadawiy menukilkan secaru langsung dati yang ditulis Mirza dalam bahasa
Arab dalarn kitahnya yang bcrnarna "Nurul Haqq". Demikian kala Mirza:
"Tidaklah terse mbunyi lagi hagi pcmerintah yang berkat ini bahwa saya ada
lah salah seurang khadamnya dan tunduk sctia kepadanya, dan penyeru ke
pada segala yang haik untuknya sejak lama. Dan karni telah datang pada tiap
wak tu dengan hati suci. Dan ayahku sendiri mendapat penghargaan daripada
nya dan dapat sural-sural memuji kesetiaannya. Dan hagi karni terhadap
pemerintah ini selalu ada tangan pengkhidmatan."

Dan katanya pula: "I>Jn saya rasa tidaklah pernerintah akan lupa bahwa
ayahku Mirfa Ghulam Murtadha bin Mirl.a 'Arha Muhammad Al-Qadianiy
adalah seorang yang arnat setia kepada pernerintah dan mempunyai ban yak
sahabat. Dari sisi pejabat-pejabat pemerintah lertinggi heliau pun dikenal
sangat baik. Dan kami sekali-kali lidaklah orang yang patut dicurigai, bahkan
tetaplah keikhlasan kami disaksikan olch orang banyak, dan tcrbuka di mata
pejabat-pejabat tinggi pemerintahan. Pemerintah selalu menanti keterangan
dari pejabat tingginya yang datang menemui kami dan tinggal lama bersama
kami. Mereka tahu bagaimana hidup kami dan bagaimana pula kami tidak
mau ketinggalan di dalam segala khidrnat. bersarna orang-orang yang rnenda
hului karni." (hal. 27, 28)

Di dalarn "Tabligh Risalat" jilid VII hal. 19--25 dia menerangkan bah
wa maksudnya berpolernik dengan pende ta-pendeta dan Zending Kristen,
bukanlah karena melawan Pemerintah Inggris, melainkan untuk mengurangi
sernangat jihad yang bisa bergelora dalam hati kaum muslimin karena sangat
murka kepada zending-zending itu,

Inti sari syariatnya yang kedua ialah rnenghapuskan jihad. Karena se
lama sernangat jihad ini masih saja ada dalam kalangan kaum muslimin,
selama itu mereka masih saja akan memberontak kepada Pcmerintah Inggris
yang kafir dan menjajah itu.

Dalam sepucuk sural yang dikirimkannya kepada Pemerintah lnggris,
Mirza menulis: "Telah saya karang berpuluh kitab dalam bahasa Arab, Persia
dan Urdhu, saya jelaskan di dalamnya bahwa tidaklah halal sama sekali jihad
melawan pemerintah Inggris yang telah bersikap begitu baik kepada kita.
Bahkan sebaliknya wajiblah atas tiap-tiap muslimin supaya taat kepada perne
rintah dengan segala keikhlasan. Dan telah saya keluarkan perbelanjaan yang
banyak sekali untuk rnencetak kitab-kitab itu dan telah aku kirimkan ke
negeri-negeri Islam. Saya tahu bahwa kitab-kitab ini telah membawa pengaruh
yang besar kepada penduduk negeri ini (India). Dan telah terbentuk jarna'ah
pengikutku yang hati mereka penuh rasa ikhlas kepada pemerintah ini. Saya

,. ,

, ,I

An,Nadawiy'menukilkan secara lan8.sung dad yan'g ditulis Mirza dalaI~rbahas~
.Ara9 dalam kitabnya yimg bernama ~'I)Iurul Haqq". Demikfan kata, Mirza:
"Tid(lklah tersembunyi lagi bagi p~merintah yang berklI( ini bahwa saya ada-
lah salah seorang khadamnya dan hinduk setia kepadanya, dan penyeru ke-
pada' segala yang baik untuknya 'sejak lama. Dan kami telah datang pada tiap
waktu dengan hati suci. Dan ayahku sendiri mendapat p'enghargaan daripada-
nya dan dapat sura't-sti~at memuji,kesetiaa!IDY~. Dan' bagi kami .terhadap
pemerintafi ini ~lalu adatangan pengkhidJ!latan." " , ' "
' Dan:katanYa ptihr "Dan saya rasa tidaklah pemerintah akanlupa bahwa

ayahku Mirza Ghuliirri Murfadha bin Mirza 'Atha Muhammad, AI-Qadianiy
adalah seorang yang am~t setia kepada pemer~tah danmempuI}yai banyak
sahaliat. 'IDari ~isi ,pejilbat-pejabat ,pemerintah tertinggi beliau pun dikenal
sangat baik. D~n kami sekali-kali tidaklah orang yang patut dic~rigai, bahkan
tetaplah keikWasan kami disaksikan oleh orang banyak, ,dan teI:buka di mata
peja1;Jat-pejabat tinggi pemerintahan. Pemerintah selalu menanti keterangan
dari pejabat tingginya yang datang menemui'kamidan tinggallarna .bersama
k~J\ri. Mereka tahu';'bagairnana ,hidup k,ami dan :bagaimana pula katni ,tidak
mau ketingg:llan di dalam se~ala' khidmat, bersama orang-orang yal1g menda-

. hului kami." (hal. 27, 28) "
Di dalam ,;'Tabligh' Risalat" jilid VU hal. 19\~25 .diamenerangkan, bah-

wa maksudnya berpolemik dengan pendeta-pendeta dan Zend'ing Kristen"
bukanla'h"karena melawan 1>emerintah Inggris, melainkan untuK mengurangi

, semangat jihad yang bisa bergelora dalam bati kaum'muslimin karen a sangat.
mtirka ~ep~da zending-zendingitu. ' "

Inu'sari syariatnya yang kedua ialah, merighapuskan jihaq. ~rena se-
lama semangat'jihad ini masih saja adadalam kalangan' lCaum muslimin,
sel~ma itu mereka inasih saja akan memberontak kepada, Pemerintah Inggris '

, yang kafrr <;lanmenjaj~h itu. ,
Dalam sepucuk surat yang diki~imkannya 'kepada Pemerintah Inggris,

Mtrza menulis: "Telah' saya' karang berpuluh .kitab dalarn.bahas3' Arab', Persia'
dap Urdh}l, Saya jelask3n <Iidalamnya bahwa tidaklah halal sarna sekall jihad
melawan pemerintah Inggris yang -telah bersikap begitu baik kepada> kita.
Bahkan sebaliknya wajiblah atas tiap-tiap muslimiri s~paya taat kepada peme-
rintah'dengan segala keikWasan. Dan telah saya keluarkan perbelanjaan yang
banyak sekali untuk mencetak kitab-kitab itu dan telah aku kirimkan ke

• I ,,' • \ \

Iiegeri-negeri .Islam. Saya,tahu bahwa kitab-kitab.ini telah membawa pengaruh
yang besar' kepada pendu'duk nege~i ini (India). Dan telah terbentuk jama'ah
pengikutku, yang hati mereka penuh rasa ikwas kepada pemeriiltah ini. Saya '

./ , .' • •• , f I' .
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percaya mereka itu adalah suatu berkat bagi negeri ini, ikhlas ke pada pernerin
tah, sudi berkorban menunjukkan taat se tia."

Di dalam kitabnya "Al-Arba'iin" Mirza menulis: "Jihad telah dihapus,
dikikis habis sejak zaman AI-Masih Al-Mau'ud ini." Dan ditulisnya pula dalam
kitabnya "Al-Khutbatul Ilhamiyah". "Sudah datang rnasanya. terbuka pintu
langit dan telah habis jihad di muka bumi ini dan berhenti perang. Sebagai
mana tersebut dalam hadis-hadis bahwa jihad karena agama sudah haram di
zaman Al-Masih itu. Jihad telah hararn sejak hari ini. Barangsiapa mengangkat
pedang untuk agama, dan barangsiapa yang rnernbunuh kafir dengan nama
ghuzuwah dan jihad, durhakalah dia kepada Allah dan rasul."

Catalan: Yang dimaksudnya dengan "Allah dan rasul" itu ialah Allah
dan dirinya sendiri. Bukan Rasul Nabi Muhammad s.a.w. Sebab selarna kita
urnat Islam rnasih memegang Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad s.a.w.
selarna itu pula perintah jihad belum habis dan tidak akan habis sampai hari
kiamat. Maka dengan "syariat" Ghulam Ahmad ini segala perjuangan jihad Fi
Sabilillah yang terscbut di dalam Al-Qur'an itu diiringi dengan Sunnah
Muhammad s.a.w. sampai kepentingan memelihara kuda untuk berperang,
sampai kepada murabithiin (pengawal batas negara), sampai mernberi belanja
orang lain pergi berperang karena diri sendiri berhalangan, sampai sebuah
hadis mengatakan bahwa orang 'yang mati syahid itu ingin datang lagi ke
dunia berulang-ulang supaya mencapai mati syahid lagi di medan perang mern
pertahankan agama Allah, dan sebuah hadis yang mengatakan bahwa seorang
yang mati syahid itu darah yang mengalir pada badannya bertukar baunya,
wangi bagai kasturi; semuanya itu menurut Ghulam Ahmad dengan Ahmadi
yahnya haram dibicarakan sekarang. Habis itu semua. Dan yang wajib seka
rang ialah taat kepada Inggris.

Kebetulan sekarang karen a perjuangan kaum muslirnin di anak benua
India, Pakistan telah merdeka. lnggris tidak ada lagi. Tentu pengikut Ghulam
Ahmad tinggal terpaksa menukar haluan lagi; adakah agaknya sabda rasul
yang baru lagi?

Maulana Muhammad Iqbal semasa hidupnya adalah salah seorang kaum
cendekiawan yang menan tang menolak ajaran-ajaran Ghulam Ahmad ini. Pada
tahun 1907 Mirza menyumpahi seorang ulama besar yang selama hidupnya
menantang Nabi Palsu Ghulam Ahmad itu. Penantangnya itu ialah Maulana
Tsanaullah Al-Amritsari. Maka dengan penuh kemurkaan Ghulam Ahmad
rnenyumpah. Katanya, "Jikalau memang saya seorang pembohong pengada
ada sebagai yang engkau tuduhkan di dalam tiap-tiap karanganmu itu, maka
saya akan mati celaka di waktu engkau masih hidup. Karena saya tahu bahwa

percay_amereka itu adalah suatu berkat bagi negeri ini, ikhlas kepada pemerin-
tah, sudi berkorban menunjukkin taat setia.'" "

. Di dalam kitabnya "Al-Arba'iin" Mirza menulis: ','Jihad telah dihapus,
dikikis ha,bis sejak zaman Al-Masih Al·Mau'ud ini." Dan ditulisnya pula dalam .
kitabnya "Al·Khutbatul Ilharniyah"': "Sudah datang -ma~nya, terbuka pintu

. langit dan telah habis jihad di muka burni ini dan berh~nti perang. Sebagai-
..mana tersebut dalam hadis-hadis bahwa jihai ,karena agama sudah haram di
zaman AI-Masih itu. Jihad telah h3fam sejak hari ini. Barangsiapa mengangkat
pedang untuk agama, dan barangsiapa yang membunun kanr dengan nam3;
ghuzuwah dan jihad, durhakalah dia kepada Allah·dan rasul."

Catatan : Yang dimaksudnya dengan "Allah dan rllSUl" itu ialah. Allah
dan dirinyasendiri. Bukan Rasul Nllbi Muhammad s.a.w.Sebab.selama kita
umat .Islam masih memegang Al-Qur'an dan S~lIlnah Rasul Muhammad s.a.w.
selama itu pula perintah jihad belum habis dan tidak akan habis samplii hari
kiamat. ~aka dengan "syariat" Ghulam Ahmad ini segala perjuangan jihad Fi
Sabilillah· yang tersebut .di dalam Al-Qur'an itu -diiringi dengan Sunnah
Muhammad s.a.w. sampai. kepentingan memelihara kuda untuk, berperang,
sampai kepada mu'rabithiin (pengawal batas negara), sampai memberi belllnja
orang lain pergi berperang karena ·diri sendiri berhalanga.n, sampai sebuah
hadis mengatakan bahwa orang 'yang mati syahid itu ingin datang lligi ke
dunia berulang·ulang supaya mencapai mati syalJ.idlagi <Iimedan perang memo'
pertaha~an agamaAllah,' dan sebuah hadis yang mengatakan bahwa seorang
yang mati .syahid itu 4arah yang mengalir pada badannya bertukar baunya,
wangi bagai kasturi; semuanya itu menurut Ghulam Ahmad dengan, Ahrtladi-
yahnya haram dibicarakan sekarang. Habis itu sem~a. Dan yang wajib seka·

. rang ialah taat kepada Inggris. . , .. .
Kebetulan sekarang brena perjuangan kaum muslirnin di anak benua

India, Pakistan tellih merdeka. Inggris tidakada lagi. Tentu pengikut Ghulam
Ahmad tinggal terpaksa menukar ~luan lagi; adakah agaknya sabda rasul
yang bam lagi? .' . .,

Maulana Muhammad· Iqbal semasa hidupnya adalah salah seQrang kaum
cendekiawan yang menan tang menolak ajaran:-ajaran ,Gqulam Ahmad ini. Pada
tahun 1907 ~za menyumpahi seorang ulama besar yang selama- hidupnya
menantang Nabi Palsu Gqulam Ahmad itu. Penantangnya itu ialah Maulana
Tsanaullah Al-Amritsari. Maka dengan periuh kemurkaan Ghulam Ahmad
menyumpah. Katanya, "Jikalau memang saya seorang pembohong Ipengad.a·
liIda sebagai yang engkau tuduhkan di dalam tiap,tiap karanganmu itu, maka

. sayll.akan mati celaka di waktu engkau masih hidup, Karena saya.tahu bahwa
f . .
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Di sekitar tahun dua puluhan masuk pulalah Ahrnadiyah itu ke negeri

Agama Ahmadiyah ke Indonesia

segala perusak, pembohong tidaklah akan hidup lebih lama. dan akhirnya ilia
akan mati dengan hina dina dan menyesal di kala masih hidup musuh besar
nya, sehingga dia tidak mungkin lagi merusak binasakan hamba Allah." (lsi
permakluman Mirza yang disiarkannya pada 5 April 1907).

Maka memang matilah dia, yaitu Mirza Ghulam Ahmad pada bulan Mei
1908, artinya setahun setelah dia mengeluarkan ancaman "nubuatnya" kepa
da Maulana Tsnaullah itu. Mati kena penyakit kolera! Adapun Maulana
Tsnaullah sendiri, alharndulillah teruslah panjang usia beliau. Baru dia rnening
gal pada 15 Maret 1948. Yaitu 40 tahun sesudah matinya Mirza Ghulam
Ahmad.

Pada tahun 1888, yaitu 20 tahun sebe1um ilia (Mirza Ghulam Ahmad)
berkata pula1ah dia kepada "umatnya" bahwa dia mendapat wahyu berkali
kali, bahwa dia akan kawin dengan seorang anak perempuan bernama Muham
madiy Begum Dan sekali 1agi Mirza memberi ingat bahwa ka1au pinangannya
diterima oleh ayah anak perempuan itu, ayahnya itu akan mendapat berkat
yang besar dari Tuhan. Sebaliknya kalau ditolak pinangannya, anak perernpu
an itu akan dapat celaka. Dan kalau anak perempuan ini dikawinkan dengan
laki-laki lain, laki-laki itu akan mati dalam tempo 2 tahun setengah, dan si
bapa akan mati dalam tempo 3 tahun.

Tetapi penangannya ditolak keras oleh ayah perempuan itu. Dan anak
itu dikawinkan dengan Iaki-laki lain yang sama-sarna muda, namanya Mirza
Sulthan Muhammad. Meskipun sudah bertubi-tubi wahyu dan ilham dan di
ikuti oleh sumpah bahwa keluarga itu akan celaka, namun Mirza Ghulam
Ahmad mati pada tahun 1908 dan Mirza Sulthan Muhammad dengan istrinya
masih hidup sesudah itu bertahun-tahun, sampai si suami turut dalam perang
dunia pertama, dan dapat luka parah. Tetapi sembuh kembali dan rnenyam
bung hidupnya lagi dengan istri dan keluarganya beberapa tahun kemudian.

IniJah beberapa nabi palsu atau rasu! palsu yang timbul di zaman akhir ini.
Agama Sahai terse bar ke Eropa dan Amerika. Qadiani disebarkan pula di
tanah air kita ini sejak tahun 1923_ Untuk mempersoaikan Nabi 'Isa mati atau
hidup, di langit atau berkubur di Kashmir, berbapa atau tidak. Dan umat
Islam bertambah sadar akan agamanya, sehingga meskipun agama itu ada di
sini, namun rnereka tetap minoritas! Apakah penjajahan yang akan mebela
tidak ada lagi?

segala perusak, pembohong tidaklah akan hidup lebin lama, dan akhirnya dia
akan mati dengan hina, dina dan menyesal,df kala masih hidup musuh besar-
nya, sehingga di;l tidak mungkin lagi merusak binasakan,hamba Allah." (lsi
permakluman Mirza yang disiarkannya pad a 5 April 1907).

Maka memang matilah dia, yaitu Mirza GhulamAhmad pada bulan Mei
1908, artinya setahun setelah dia mengeluarkan ancama~ "nubuatnya" k~pa-
da Maulana, Tsnaullah itu .. Mati1}ena penyakit kolera! Adapun Maulana
Tsnaullah sendiri, alhamdulillah terusl~ panjang usia beliau. B~ru dia mening-
gal pada 15, Maret 1'948. Yaitu 40 tahun seslitlah matinya Mirza Ghulam
Ahmad.

Pacta tahun 1888, yaitu 20 tahun sebelum dia (Mirza Ghulam Ahmad)
berkata pulalah dia kepada "umatnya" bahwa dia mendapat wahyu berkali-
kali, bahwa dia akan kawin,dengan seorang anak pertlmpuan berilamaMuham-
madiy" BegUm. Dan sekali lagi Mirza me~beri ingat bahwa kalau pinangannya
diterima oleh ayah anak perempuan itu, ayahnya itu akan mendapat berkat
yang besai dar.i Tuhan. Sebaliknya kalau ditolak pinangannya, anak perempu-
an itu akan dapat celaka. Dan kalau anak perempuan ini dikawinkan dengan
iaki.laki lain, laki-laki itu 'akan mati dalam tempo 2 tahun setengah,dart si
bapa .akan mati dalam tempo 3 tahun.

Tetapi penangannya ditolak 'kera~ oleh ayah perempuan itu. Dan anak/ ,
itu dikawinkan dengan, lald-laki lain yang. sarna-sarna mQda, namanya Mirza '
Sulthan Muh~ad. Meskipun sudah bertubi-tubi wahyu qan ilham_dan di-
~uti oleh sumpah bahwa, keluarga itu akan celaka, namun Mirza Ghulam
Ahmad mati pada tahun 1908 dan Mirza Sulthan Muhammad dengan istrinya
masih hidup sesudah itubettahun-tahun; samp'ai si suami tu,ut'dalam perang
dunk pertama, dan dapat luka parah. Tetapi sembuh kembali 4an menyam-
bung hidupnya lagi dengan istri dan kelu,arganya beberapa tahun kemudian.

lnilah beberapa nabi palsu atal\ rasul palsu yang timbul di zaman akhir ini.
Agama, Bahai terse bar . ke Eropa dan Amerika. Qadiani disebarkan pula di
tanah air 19ta ini sejak tahun 1923. Untuk mempersoalkan Nabi 'Isa mati atau
hidup, ',di, !angi! atau. berkubur di. Kashmir, berbapa atau tidak. Dan umat
Islam bertambah sadar akari agamanya, sehingga meskipun agama itu ada di
sini, namun mereka tetap minoritas! Apakah penjajahatl. yang ,akan mebela
tidak ada lagi? - ,
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kita Indonesia ini. Baik golongan Qa'!,;111atau !!"Illngan Lahore
Perbedaan di antara kcduanya ialah b.ihwa Qadian berrahan mcngata

kun hahwa Mirza Ghulam Ahmad itu iabh uabi dan rasul, mcmbawa syuriat,
di antaranya mengharamkan jihad. Sedang Lahore pcrcaya hahwa Mirza Ghu
lam Ahmad hanya seorang mujaddid saja. Tctapi pokok pegangan tctap sama.
Bedanya hanya golongan Lahore agak lunak scdikit . Yang ter tarik kepada
golongan Lahore di Indonesia ini kcbunyakan bum intelcktual pendidikan
Belanda.

Qadiani mula rnasuk ialah dari Tapak Tuan, tcrus kc Minangkabau di
zaman kejayaan Sumatcra lhawalib di Padang Panjang sekitar tahun 1923.

Mulanya beberapa orang pelajar muda dari Sumatera Thawalib di zarnan
usia pancaroba ingin melanjutkan pelajaran ke luar ncgeri. Mcrcka tcrperosok
ke Qadian dan terus di·"garap" oleh pemimpin agarna itu di sana, sampai ber
ternu dengan apa yang mereka namai "Khalifatul Masih II" putra dari Mirza
Ghulam Ahmad sendiri, Mir za Basyir Mahmood. Setelah mereka dipandang
matang dengan agarna itu , mercka pun disuruh pulang ke Minangkabau, dan
ikut pula seorang muhaligh mcrcka bcrnama Maulvi Rahmat Ali.

Soal yang mula rnereka bawa ialah Nabi 'Isa Al-Masih sudah mati,
kuburannya ada di Kashmir, tctapi ada hadis Nabi Muhammad s.a.w. mene
rangkan 'Isa akan turun. Sekarang 'Isa itu telah turun, itulah Mirza Ghulam
Ahmad.

Maka diadakan perdebatan di mana-mana, mereka rupanya telah dilalih
untuk memperdebatkan "Isa sudah mati, lsa sudah turun", Ghulam Ahmad
nabi yang tidak membawa syariat dan lain-lain. Kita bersyukur kepada Tuhan
atas kewaspadaan ularna-ulama di Minangkabau pada waktu itu membentengi
Islam dari bahaya mereka. Di Padang keluar majalah "Buka= mata", dan Dr.
Syaikh Abdul Karim mengeluarkan kitab "Al-Qaulush-Shahih" memberikan
tuntunan guna rnernbendung pengaruh mercka.

Ada beberapa puluh orang yang tertarik. Tetapi datang hal-hal lain yang
merubah suasana, sehingga "deb at Ahmadiyah Qadiani" itu tambah tidak jadi
perhatian orang lagi. Mulanya datang pengacauan kaum kornunis, sesudah itu
pemberontakan mereka di Silungkang (1927). Tetapi pada tahun 1928 kaum
muslimin Minangkabau bangkit kembali dengan sernangat Islam menan tang
Guru Ordonnantie. Bersamaan deng~n itu Persatuan Muslimin Indonesia
(Permi) dibangunkan sebagai suatu gerakan politik Islam, lanjutan dati Suma
tera Thawalib, dan Muhammadiyah pun berkembang pesat. Sudah pasti dalam
gerakan-gerakan Islam menantang politik penjajahan Belanda itu Qadiani
diam dalarn seribu bahasa. Sehingga deb at "mati-hidup Nabi 'Isa", di Kashmir

'--.
kita Indonesia ini. Baikgolongan Qadian atau golongan Lahore.

Perbedaan di antara keduanya ialah bahwa Qadian bertahan mengata-
kan bah'Ya Mirza Ghulam Ahmad itu ialah nabi dan rasul; membaw'a syariat,
di antaranya mengharamkan jihad. Sedang Lahore percaya bahwa Mirza Ghu-
lam Ahmad hanya ·seorang mujaddid saja. Tetap'i pokok pegangan tetap sarna.
Bedanya hanya golongan Lahore agak lunak sedikiL Yang tertarik kepada
goiongan Lahore di Indonesia ini kebanyakan kaum intelektual pendidikan
Belanda.! '

. Qadiani mula masuk ialah dari Tapak Tuan, terus ke Minangkabaudi
zaman kejayaan Sumatera Thawalib di Padang Panjang sekitar tahun, 1923.

Mulanya beberapa orang pelajar muda dari Sumatera Thawalib di zaman
usia pancaroba ingin melanjutkan pelajaran ke luar negeri. Mereka terperosok
ke Qadian dan terus di-"garap" oleh pemimpin agama itu di sana, sampai ber-
temu dengan apa yang mereka namai "Khalifatul Masih II" .putra dari Mirza
Ghulam Ahmad seiidiri. Mirza Basyir Mahmood. Setelah mereka dipandang
matang dengan agama itu, mereka pun disuruh pul.ang ke Minangl<abau, dan
ikut pula seorang mubaligh mereka bernama Ma~lvi Rahmat Ali ..

Soal yang mula mereka ~awa ialah Nabi 'Isa AI-Masih. sudah mati,
kuburannya ada .di Kashqlir, tetapi ada hadis Nabi Muhammad s.a.w. mene-
rangl<an 'lSa akan turun. Sekararig 'Isa itu'telah turun, itulah Mirza Ghulam
Ahmad.' , .

Maka diadakan perpebatan di mana-mana, mereka rupanya telah dilatih
untuk memperdebatkan "Isa sudah mati, lsa sudah turun", Ghulam Ahmad
nabi yang tidak membawa syariat dan, hiih-Iain. Kita bersyukur kepada Tuhan
atas kewaspadaan ulama-ulama di Minangl<abau pada waktu itu membentengi
Islam dari bahaya mereka. Di Padang keluar majalal1 "Buka--:-mata"', dan Dr.
Syaikh Abdul Karim mengeluarkan kitab "Al-Qaulush-Shahih" memberikan
tuntunan guna membendung pengaruh m~reka. .

Ada beberapa puluh orang yang tertarik. Teta-pi datang hal-hal lain yang
men.1ba4,suasana, sehingga "deb at Ahmadiyah Qadiani" itu tambah tidak jadi

. perhatian orang lagi. Mulanya datang pengacauan kaum komunis, s~sudah itu
pernberontakan mereka di Silungkang (1927). Tetapi pada fahun 1928 kaum
muslimin Minangkabau bangkit kembali dengan,semangat Islam menantaiig
Guru Ordonnantie. Bersamaan dengln itu Persatuan Muslimin Indonesia.
(Permi) dibangunkan sebagai suatu gerakan politik Islam, lanjutan dari Surna-
tera Thawalib, dan Muhanynadiyah pun berkem~ang pesat. Sudah pasti d~lam

.gerakan-gerakan lslam menantang politik penjajahan Belan.da itu Qadiani
diam dalam ~ribu bahasa. Sehingga debat "mati-hidup N~bi 'Isa"~ di Kashmir

t
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Mereka ini tidak percaya Ghulam Ahmad nabi, rnelainkan mujaddid

Ahmadiyah Lahore

kubumya atau di mana, Nabi 'Isa berbapa atau tidak, Nabi Muhammad rni'raj
hanya dengan nyawa tidak dengan tubuh, untuk meributkan suasana, guna
menambah pengikutnya dengan sendirinya mati. RaJunat Ali yang mernan
dang usahanya di Sumatra tidak berhasil, lalu segera pindah ke Jawa. Setelah
di Jawa rnulai ada pengikut pula, bangkitlah Persatuan Islam di Bandung di
bawah pimpinan gurunya A. Hassan menentang Ahmadiyah, sehingga pernah
diadakan perdebatan di Bandung. Di sana Qadiani betul-betul dibuka topeng
nya dan jelas kepalsuannya.

Sekarang di kota Padang sendiri ada masjid rnereka, Tetapi yang masuk
berjamaah ke masjid itu hanya mereka saja dengan keturunan-keturunan yang
masuk dahulu itu juga. Mereka tersisih dalam golongan kecil, segelintir manu
m. Dan usaha berdebat "rnati hidup", atau "berbapa atau tidak", tidak laku
lagi. Dan pada masa perjuangan revolusi bersenjata melawan Belanda, sebagai
kebiasaan mereka di mana-mana, mereka diam dan tidak terdengar sama se
kali. Mereka selalu mengeluarkan alasan "Kami bukan pergerakan politik".
Tetapi orang kian lama kian tahu, bagi mereka, menurut ajaran nabi mereka
"berjihad pada jalan Allah itu haram hukurnnya".

Yang lucu pula ialah pada tahun 1928 seketika Haji Mahmud, berasal
dan Padang Panjang, yang telah jadi Ahmadiyah pula; ditobatkan di Balairung
Pasar Rebo Padang Panjang. Karena dia dianggap sudah murtad. Beratus-ratus
orang yang menyaksikan dia tobat. Tetapi kemudian ia lari ke Medan, dan di
sana dicabutnya tobatnya dan kembali menganut agama Qadiani.

Syukur AlhamduWlah, mulai saja mereka datang hendak menyebarkan
agama itu, ulama-ulama lekas bertindak. Baile kaum muda atau kaum tua me
nyatakan bahwa Ahmadiyah itu adalah kaflr. Sebab rnereka memandang
bahwa kita sernuanya itu kaflr, sebab kita tidak percaya akan kenabian Mirza
Ghulam Ahmad.

Sekarang di Minangkabau terkelompok sajalah mereka pada sebuah
masjid kepunyaan mereka sendiri, di Padang. Di kota-kota lain tidak ada lagi.
Yang di Padang Panjang habis Ian. Di Tapak Tuan (Ace h) tempatnya mulai
masuk, habis dikikis! Di Jawa pun mereka jadi masyarakat terpencil, dan me
mencil sebab bagi mereka berjihad memperjuangkan agama Islam, adalah
haram. Kecuali memperdebatkan 'lsalUdah mati, Ghulam Ahmad pengganti
'Isa. Untuk ini mereka mau berdebat, walau sebulan.
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saja. 8egitulah yang tersiar. Tetapi golongan Qadian menganggap .mereka
munafik, sebab rnereka pun mempercayai wahyu ya.ng turun kepada Ghulam
Ahmad.

Dalam tahun-tahun 1924 datang utusan rnereka ke Yogya, dua orang:
1). Maulana Ahmad, 2). Mirza Ali Ahmad 8eig. Dua orang anggota pimpinan
Muhammadiyah tertarik kepada paham rnereka: I) M. Ngabehi Joyosugito,
2). Mohamma j Husni. (Dia ini sekretaris Muhammadiyah sebelum H. Hasyim
dan M. Yunus Anis). Ketika itu Kiyai H.A. Dahlan baru dua tahun meninggal
duma. Sebab itu tampaknya daJam kalangan Muhammadiyah sendiri belum
ada sikap tegas terhadap dua kawan yang telah ritenyeberang. Tetapi pada
tahun 1925 Syaikh Abdul Karim AmaruUah datang ke Yogya dan sempat ber
debat dengan Mirza WaJi Ahmad Beig itu di hadapan H. Fakhrodin. H. Fakh
rodin dapat menyaksikan sendiri bahwa Ahmadiyah ini, baik Lahorenya apa
tah Qadiannya sudah jauh menyimpang dari Islam. Maka pada tahun 1928
datang pula ke Yogya Muballigh Islam yang terkenaJ, Maulana 'Abdul' AIeem
As-Shiddiqiy dari India (sebelum dibagi). Di hadapan orang banyak dihantam
nya pula dasar-dasar Ahmadiyah Qadiannya dan Lahorenya. Setelah itu
Muhamrnadiyah telah dapat menentukan sikap, mengeluarkan kedua anggota
pengurusnya yang telah kena pengaruh paham lain itu. Memang Joyosugito
dan M. Husni adalah intelektual Jawa yang dahulunya masih "ngabangan"
dan baru sejak Muhammadiyah saja berkecimpung dalam Islam.

Bahkan H.O.S. Cokroaminoto sendiri bermaksud hendak menyalin
tafsir AI·Qw'an karangan Maulana Muhammad Ali ke daJarn bahasa lndone
sia. Karena beliau pun sebagai seorang intelektual didikan 8elanda, belwn
pula menyelami Islam sebagai 'aqidah dan tidak mengetahui tafsir·tafsir da1am
bahasa Arab. Ketika diadakan suatu rapat hendak dibentuk panitia atau
yayasan penerbit tafsir itu, pihak Muhammadiyah telah menentang dengan
keras, Dan rupanya karena ada yang memberi nasihat dengan jujur, tidaklah
jadi H.O.S. Cokroaminoto menyalin tafsir itu. Kemudian menyalin tafar itu
ke daJam bahasa 8elanda diteruskan oleh Soedewo.

Keistirnewaan golongan Lahore ialah cara mereka menafsirkan AI·
Qur'an yang dibuat oleh Maulana Muhammad Ali (dia ketua Ahmadiyah
Lahore) yang menafsirkan seluruh mukjizat rasul-rasul itu, yang pokokoya
ialah memutar artinya seeara hukurn batiniyah. Nabi Musa membelah laut,
bukan benar-benar laut yang terbelah. Tetapi seluruh "lautan" kekuasaan
Fir'aun itu kalah oleh tongkat kebenaran Musa. Jadi bukan benar-benar laut
dan bukan benar-benar tongkat.

Al-Qur'an mengatakan bahwa (sa AI·Masih sesudah lahir ke dunia sudah

saja. Begitu~ yang tersi~r. Tetapi golongan 'Qadian menganggap .mereka,
muna/ik, sebah mereka pun mempercayai wahyu yangturun kepada Ghulam

, .'
Ahmad. "
. Dalam tahun-tahun 1924 datang utusan mereka ke Yogya, dua. orang:

1). Maulana Ahmad, 2). Mirza Ali Ahmad Beig. bua orang anggota. pimpinan
Muhammadiyah tertarik kepada paham me~eka: 1) M. Ngabehi JoyoSugito,
2). Mohammad Husni. (Oia ini sekreta.ris Muhammadiyah'sebelum H. Hasyim '
dan M. Yunus Anis). Ketika itu Kiyai H.A. Dahlan ba.ru 'dua tahun meningga.1
dunia. Sebab itu tampaI<nya dalam kalangan Muhapuna.diyah sendiri belum
ada sikap. tegas terhadap dua kawan yang telah ritenyeberang. Teta.pi pada
ta.hun 1925 Syaikh Abdul Karim AInarullahdatang ke Yogya dan sempat ber-
de~at 'dengan MirZ!lWaliAhmad' Betg itu dthadapan H. Fakhrodin. H., Fakh-
rodin dapat menyaksikan sendiri bahwaAhmadiyah ini, baik Lahorenya apa-
ta.h QadianDya sudah jauh menyimpang dan Islam. Maka pada ta.hun 1928
data.ng PUul ke Yogya Muballigh Islam yang terkenal, Maulana 'Abdul~ Aleem

, 'As-Shiddiqiy dari India (sebelum dibagi). Di hadapan orang banyak dihaniam-
nya pula dasa.r-da~ Ahmadiyah Qadiannya dan Lahorenya. Setelah itu
MUharrunadiyah telah dapat menentukan Sikap, mengelua.rkaiJ. kedlia. anggo~
pengurusnya yang telah. kena penga.ruh pahaIn lain itu. Memang' Joyosugito
dan M. Husni adalah intel~ktual Jawa yang dahulunya masih "ngabaJ1g8n"
dan baru sejak Muhammadiyah saja berkecimpungdall!Jlllslam.

Bal)kan H.O.S. Cokroa.rninoto 'sendiri bermaksud hendak, menya.lin
ta.fsir Al-Qur'an mangan' Maulana Muhammad Ali ,ke dalam bahasa Indone-
sia. Karena peliaq, pun sebagai seorang intelektua.l' didikan Belanda, belum
pula menYela.rni Islam sebagai 'aqidah dan tidak mengetahui ta.fsir-ta.fsir da.lam
bahasa Arab. Ketika diadakan suatu rapat hendak dibentuk paniti8 ata.u
yayasan penerbit tafsir itti, pihak Muhammadiyah\ telah menenta.ng dengan
keras. Dan rupanya ka.rena ada yang memberi nasiliat dengan jujur, tidaklah
jadi ·H.O.S. Cokroa.rninoto m~nyalin tafsir itu. Kemqdian menyalin tafsir itu
ke dalam bahasa Belanda diteruskan oleh Soedewo. ,

Keistimewaan golongan Lahore ialah cara mereka' menafsirkan , A.I-
Qur'an yang dibuat oleh Maulana Mu:hammad 'Ali (dia ketua' AhJ'r¥l~iyah

: Lahore) yang ~enafsirkan seluruh mukjizat rasul-rasUI itu, yang pokoknya
ialah memutlir a.rtinyasecara hukuin batiniyah. Nabi Musa meinbelah laut,
bukan' bena.r-bena.r Iaut yang terbelah: Teta.pi seluruh "lautan~'1 kekuasaan
Fir'aun jtu kalah ,oIeh tongkat kebena.ran Musa.' Jadi ~ukan bena.r-benar laut
dan bukan bena.r-benar tongkat; _ , , ,,' I 'I' '

Al~Qur'an mengatakan b~wa!sa Al-Masihsesudah lahil ke d~nia sudah

\
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Begitulah, dengan bantuan negara-negara penjajah. terutama lnggris,
Agama Ahmadiyah telah ditimbulkan. Diberi kesempatan mengadakan nabi
atau rasul lagi sesudah Muhammad s.a.w. Apatah lagi setelah nabi baru, atau
nabi palsu itu "berkenan" menghapuskan syariat penting dari Nabi Muham
mad s.a.w., yaitu Jihad. Disertai pula oleh wahyu bahwasanya membantu
Inggris adalah kewajiban agama.

Dernikian pula agama Bahai. Bersamaan dengan agama Qadiani, mereka
pun telah berusaha membuat wahyu baru buat menghapuskan jihad, sebab
semangat jihad itulah salah satu yang membentuk keutamaan pribadi muslim,

Ke s i m p u l a n

dapa: .hercakap mcmpcrtahankan ibunya dari tuduhan berzina. Maulana
Muhammad All menolak itu , karcna tak masuk aka!. Dan menurut dia Juga
menur ut Ghulam Ahmad bahwa Nabi 'lsa uu bcrbapak ; hapaknya ialah Yusuf
tukang kayu itu sendiri. Katanya, mengatakan 'Isa tidak hcrhapak itu bukan
'aqidah Islam. retapi 'aqidah Kristen. Nahi 'Isa dapat membentuk burung dari
tanah, lalu diberi nyawa oleh Tuhan. Menurut Muhammad Ali ialah kesang
gupan 'Isa Almasih mcndidik orang. sehingga roh orang itu hisa "terbang" kc
angkasa mengalasi soal-soal kecil di bumi ini. Nahi Sulaiman meninggal sedang
hertelekan kepada tongkatnya ; lalu lama-lama longkal itu patah dirnakan
anai-anai. Menurut Maulana Muhammad Ali. tongkat itu adalah kerajaan
Sulaiman dan anai-anai memakan tongkat itu ialah anak kandung Sulairnan
sendiri, Rohbaam yang mengorck-ngorek kerajaan ayahnya, laksana anai-anai
mengorek tongkat. Dan sehagainya. dan sebagainya, yang ringkasnya ialah
menolak segala rnukjizat nabi-nabi dan mcmberinya arti sesukanya yang kira
kira cocok dengan "rasio", yang bisa diterima oleh akal kaum intelek. Dan
angkatan rnuda didikan Belanda yang sok ilrniyah senang sckali menerirna itu.

Tapi kemudian Tafsir Muhammad Ali itu pun tidak berpengaruh lagi.
karena kernajuan orang berpikir dalam lingkungan agama. apatah lagi setelah
timbul intelektual didikan Belanda tetapi mendalam rasa ke-Islarnannya, yang
memberikan penerangan agarna sesuai dengan Sunnah.

Akhirnya gerakan Ahmadiyah Lahore itu pun rnenjadi sepi pula pasar
annya. Terutarna setelah orang insyaf bahwa banyak lagi soal-soal gaib yang
tidak bisa ditafsirkan sernata-rnata dengan "rasio" sebagaimana pernah diung
kapkan oleh Emmanuel Kant sendiri. Raja Intelek dan Filosof Barat dari
Jerman yang dikagumi orang. yang pernah berkata bahwa dia selalu rnenye
diakan di dalam hati sanubarinya suatu bahagian untuk Iman.

dapat .bereakap mempertahankan, 'ibunya d~ri tU~han, berzina. Maulana
Muhammad Ali menolak itu, karena tak rpasuk aka!. Dan menurut dia juga
menurut Ghulam Ahmad bahwa Nabi 'Isa itu berbapak; bapaknya ialah Yusuf

,tukang ka)"~ itu ,sendiri. Katanya, mengatakan 'Isa tidak berbapak itu bukan
. 'aqidah Islam, tetapi 'aqidah Kristen. Nabi 'Isa dapat membentuk burung diui

tanah, lahi dibe'rinyawa oleh Tuhan.,Menurut Muhammad Ali ialah kesarig-
gupan 'Isa A1masih mendidik, orang, sehingga roh orang itu bisa "terbang" ke
arigkasa mengatasi soal-soal keeil di bU_rnimi. Nabi Sulaiman meninggal sedang
bertelekan kepada tongkatnya; lalu la~a-lama tongkat itu patah dimakan
finai-anai. Menurut Maulana Muhammad Ali, tongkat itu ,adalah kerajaan'
Sulaiman dan anai-anai memakan tongkat itu ialah anak kandung Sulaiman
sendiri, Rohbaam' yang mengorek-ngorek kerajaan ayahnya,laksana anai-anai
mengorek tongkat.Dan sebagainya, dan sebagainya, yang ringkasnya ialah
menolak segala mukjizat nabi-nabi dan memberinya arti sesukanya yang kira-
kira eoeok dengan "rasio", yang bisa, diterima oleh akal ka:um intelek. Dan
angkatan muda didikan Belanda yang sok ilmiyah senang sekali meherima itlJ.

. Tapi kemudian Tafsir Muhammad Ali itu pun tidak berpengaruh lagi,
karena kemajuan orang berpikir dalam lingkungan agama, apatah lagi setelah
timbulintel~ktual. didikan Belanda tetapi mendalam rasa ke-Islamannya, yang,
memberikah penerangan 'agama se.suai dengan Sunnah. .

Akhirnya gerakan Ahmadiyah Lahore itu pun menjadi sepi pula pasar-
annya. Terutama setelah oraQg insyaf bahwa banyak lagi soal-soa~ gaib yang
tidak bisa ditafsirkan semata-mata. dengan "rasio" sebagaimana pernah diung-
kapkan oleh Emmanuel Kant sendiri, Raja Int~lek dan Filosof Barat dari
Jermart yang' clikagurni orang, yang pernah berkata bahwa 'dia. selalu menye-
diaI<an di dalam hati sanubarinya suatu bahagian untuk Iman.

Kesimpulan,
'1

'Begitulah, dengan bantuan negara-negara penjajah, terutama Inggris,
Agama Ahmadiyah telah ditimbulka:n. Diberi kesempatan m'engadakan nabi
atau rasullagi sesudah Muhamrrilid s.a.w. Apatah lagi setelah nabi baru, atau
nabi palsu .itu ','berkenan" menghapuskan syariat penting dari Nabi Muham-

'mad s.a.w., yaitu Jihad. Disertai pu'la oleh wahyu bahwasahya membantu
Inggris adalah kewajibah agama.

Demikian pula agama Bahai. Bersamaan denga'n agama Qadiani, mereka
pljll telah berusam memblJat wahyu baru buat menghapuskan jihad, sebab
semangat jihad itulah salah satu yang membentuk keutamaa~ pribadi muslim,
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yang di zaman kuat mereka melawan maksud jahat musuh yang hendak meng
hancurkannya, dengan kekuatan pula. Dan di zaman lemah mereka berjihad
memperteguhi iman secara diarn-diam, sehingga dituduh fanatik.

Sekarang timbullah 8ahai memaklumkan ke seluruh dunia bahwa me
reka telah putus berkerat rotan dengan Islam. Tidak ada hubungan lagi. Dan
untuk bahasa persatuan seluruh dunia, yang sebaiknya dipakai ialah bahasa
Inggris.

Sudah terang bahwa bantuan besar mereka terima dari negeri-negeri
yang masih ngeri menghadapi kebangunan Islam.

Manakah yang lebih berbahaya bagi Islam di antara Bahai dengan Qadi
ani? Bahai telah dengan terang-terang mengatakan bahwa agama mereka
bukan Islam, mereka bukan satu sekte dari Islam. Mereka adalah agama yang
berdiri sendiri. Sudahlah terang kita menghadapi mereka, sama dengan meng
hadapi Kristen atau Budha saja. Sebab itu tidaklah mereka begitu berbahaya,
sebab mereka orang lain. Tetapi Qadiani lebih berbahaya, sebab mereka masih
mengakui juga bahwa diri mereka dalarn Islam. Dan mereka katakan bahwa
nabi dan rasul mereka Ghulam Ahmad adalah sambungan Islam. Syariat Nabi
Muhammad diteruskan juga, rnereka masih sembahyang dhuhur empat rakaat,
dan masih ada Jumatnya sendiri. Islam kita ini masih diteruskan juga, tetapi
pimpinan tidak lagi di tangan Nabi Muhammad, melainkan di tangan Mirza
Ghulam Ahmad. Dan satu ajaran Muhammad "yang tidak sesuai lagi dengan
zaman", yaitu jihad, berjuang menegakkan agama ini, walau dengan darah
sekaJipun, sebagaimana yang kita lakukan seketika revolusi fisik (1945- I949)
sudah haram sekarang, melanggar perintah Allah dan "rasul", Yaitu "Rasul"
Ghulam Ahmad. Dan sebab itu pula menurut agama Ahmadiyah ini, pernbe
rontakanan rakyat Islam Aljazair melawan penjajahan Prancis, adalah berdosa
besar.

Mereka mencari ayat-ayat dan hadis lalu memberi tafsir sendiri, untuk
menguatkan kedatangan Mirza Ghulam Ahmad. Sebab itu yang mereka pakai
untuk menghancurkan kita ialah senjata kita sendiri. Dan kalau kita kaum
muslimin ribut menuntut halt kita, menuntut kemerdekaan Islam dari penja
jahan, menuntut suatu negara yang adil dan makmur yang sesuai dengan
keridhaan Ilahi, walaupun dengan menghamburkan harta benda dan jiwa,
mereka akan diam. Diam! Tetapi setelah hasil, mereka akan bangun kembali
untuk membicarakan, memperdebatkan 'Isa sudah mali, 'Isa sudah turun, 'Isa
berbapak, Imam Mahdi 'Isa juga, dan semuanya itu adaIah Mirza Ghulam
Ahmad.

Namun dernikian tafakurlah kita mernikirkan mukjizat yang diberikan

yang di zaman kuat me~ej(a melawan maksud jahat musuh yang hendak meng-
hancurkannya, d~ngan kekuatan pula. Dan di zaman lemah mereka berjihad
memperteguhi'iman secara diam-diam, Sehingga dituduhfanatik. .

, Sekarang tinibullah Bahai memaklumkan ke seluruh dunia bahwa me-
reka telah putus berkerat· rotan dengan-Islam. Tidak ada hubungan lagi. Dan
untuk bahasa persatuan seluruh dunia, yang sebaiknya dipakai ialah bahasa
Inggris.

Sudah terang bahwa bantuan besar mereka terima dari negeri-negeri
yang masih ngeri menghadapi kebangunan Islam. .

Manakah yang lebih be~bahaya ba~ Islam di antara Baha~dengan Qadi-
ani? Bahai telah dengan terang~terang mengatakan bahwa agama mereka
bukan Islam, mereka bukan satu sekte dari Islam. Mereka adalah agama yang
berdiri sendii'i. Sudahlah terang kita menghadapi mereka, sama dengah meng-
hadapi Kristen atau Budha saja. Sebab itu tidaklah mereka begitu berbahaya,
sebab mereka orang lam. Tetapi Qadiani lebih berbahaya, sebab mereka masih
mengakui juga bah,wa diri mereka dalam Islam. Dan'mereka katakan bahwa
nabi dan rasul mereka Ghulam Ahmad adalah sambungan Islam. Syariat Nabi
Muhammad diteruskan juga, mereka masih sembahyaJ1g dhuhu( empat rakaat,
dan masih ;ida JU1:natnya sendid. Islamkita ini masih diteruskan juga, tetapi
pirnpinan tidak lagi di tangan toJabi Muhammad, melainkan di tangan Mir~a
Ghulam Ahmad. Dan satu ajaran Muhammad "yahg tidak sesuai lagi, :dengan
.zaman", yaitu jihad, berjuang menegakkan agama ini, walau .dengan darah.
sekalipuil, sebagairnana yang kita lakukan seketika revolusi fisik (1945-1949)
sudah haram sekarang, melanggar. pe.rintah Allahdan."rasul". Yaitu "Rasul"
Ghulam Ahmad. Dim sebab itu pula menurut agama Ahmadiyah ini, pembe-
rontakanan rakyat Islam Aljazair melawan penjajahan PranCis, adalah berdosa
besar ..

Mereka meneari ayat-ayat dan hadis lalu memberi tafsir sendiri,'untuk
menguatkan kedatangan Mirza Ghulam Ahmad. Sebab itu yang mereka pakai
u.ntuk menghancurkan kita ialah senjata kita' ~ndiri. Dan kalau kita ,kaum
muslirnin ribut menuntut hak kita, menuntut kemerdekaan Islam dari penja-
jahan, menuntut suatu negara yang adil dan makmu~ yang sesuai dengan
Iceridhaan' Ilahi, walaupun dcmgan mengha"1burkan harta benda dan jiwa,
mereka akan diam. Diam! Tetapi setelah hasil, mereka akan bangun kembali
untuk membi<;:arakan, memperdebatkan 'Isa sudah mati, ;Isa sudah turun, 'Isa
ber1?apak, Imam Mahdi 'Isa juga,' dan 'semuanya itu. adalah Mirza Ghulam
Ahmad.

Namun dernikian tafakurlah kita memikirkanmukjizat yang diberUcan
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Tuhan kepada Nabi Muhammad s.a.w.
Bcliau bangun seorang diri dalarn usia 40 tahun, di tengah-tengah Jahili

yah dan Musyrikin menyembah berhala Quraisy. Lalu dia mulai dakwahnya.
Maka tertariklah mulanya empat orang (Khadijah, Abubakar, Ali dan laid bin
Haritsah), dan bebcrapa waktu kemudian tertarik 40 orang. seratus orang.
kemudian tertarik Aus dan Khazraj di Madinah. Setelah 13 tahun beliau me
lakukan dakwahnya di Makkah, beliau bcrpindah ke Madinah. Dalam masa 10
tahun di Madinah, dijumlahkan jadi 23 tahun dengan di Makkah yang per
lama. tunduklah seluruh Tanah Arab. Kemudian setelah beliau wafat,
sahabat-sahabatnya menyebarkan Islam. sehingga dalam masa kurang dari se
tengah abad sampailah ke Andalusia (Spanyol) di Barat, dan ke tepi Sungai
Gangga (India) di Timur dan menurun sampai ke Indonesia ini. Sekarang
menurut perhitungan terakhir tidak kurang dari 650 juta penganutnya di
dunia ini.

Rupanya Bahaullah dan Mirza Ghulam Ahmad hendak mencoba memo
buat yang demikian pula. hendak menggantikan tempat Muhammad di per
mukaan dunia ini, dibantu oleh Inggris dan Arnerika, dua buah Kerajaan
Kristen yang besar, namun karen a Muhammad tidaklah dapat mereka tan
dingi, bahkan Mirza Ghulam Ahmad mati dicekik kolera pada tahun 1908.

Maka tetaplah Islam tegak. Tetaplah syahadat "la ilaha Illa-Lah Muham
madur Rasulullah" berkumandang, kian lama kian berkumandang di seluruh
dunia ini, walaupun 1001 pukulan telah menimpa dirinya, di antaranya ialah
nabi-nabi palsu ini.

Dan Muhanunad adalah nabi terakhir, tidak ada Iagi nabi sesudah
Muhanunad.

Gerakan-gerakan nabi palsu ini, baik Bahai yang terang-terang melepas
kan diri dari Islam atau infiltrasi Ghulam Ahmad, adalah menambah kesadar
an kita wajibnya jihad, kerja keras menegakkan kebenaran Muhammad di
muka bumi ini, sampai nyawa cerai dari badan.

Semuanya ini adalah menjadi cemeti untuk merangsang kaum muslimin
di bawah pimpinan ulama dan pernimpinnya supaya bangkit dan berusaha me
negakkan "Dakwah Islamiyah", lebfu giat daripada yang sudah-sudah.

A1hasil, Muhanunad adalah penutup dari segala rasul, dan bukanlah dia
rnata cincin dari segala rasul. Sesudah dia tidak ada nabi lagi, baik nabi yang
menasikhkan syariat Muhanunad, ataupun nabi yang dikatakan "pengiring"
Muhanunad. Dengan kedatangannya sempurnalah binaan kepercayaan isi alam
yang telah dibawa berturut-turut oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum dia.
Beliaubersabda :

Tuhap.l\epada Nabi Muhammad s~a,w. _ .
I Beliau bangun seorang diri dalam usia 4d tahun, di tengah-tengah Jahili-

yah dan Musyrikin menyembah berhala Quraisy. Lalu dia mulai dakw'ahilya.
,Maka tertarikla~ mulanya empat orang (.Khadijah~ Abubakar, Ali dan ~a1d bin
Harit,sah), dan beberapa' waktu kemudian tertarik 40 orang, seratus orang,
kemudian tertarik Aus dan ~azraj' di Madinah. Setelah 13 tahun beliau me-
lakukan dakwahnya di Makkah, beliau berpindah ke Madinall. Dalam n1asa 10
tahun tli' ~1adihah, dijumlahkan jadi 23 tahun dengan di Makkah yang per-
tama, tunduklah seluruh Tanah Arab. Kemudian setel3h beliau wafat,
sahabat-sahabatnya menyebarkan Islam, sehingga dalam masa kurang, dari se-
tengah abad sampailah ke Andalusia (Spl\nyol) di Barat; dan ke tepi Sungai
Gangga. (India) di Timur dan menurun sampai ke Indonesia ini. Sekarang
~enurut perhitungan. terakhir t'idak k~rang dad ~50 juta penganutnya di
dUniaini. , \

, " Rupanya Bahaunili dan Mirza G4ulam Ahmad, hendak mencoba mem-
buat yang demi~ian pula, hendak menggantikan tempatMuhammad di ~r-
mukaan dunia ini, dibantu oleh Inggris da,n Amerika, dua buah Kerajaan
Kristen yang besar, namun kareha Muhammad tidaklah dapat mereka tan-
dingi; bahkan Mirza Ghulam Ahmad mati dicekik kolera pada tahun 1908.
I. Ma~a tetaplah Islam tegak. Tetaplalr syahadat "la ilaha Illa-L'ahMuham-
rradur Rasulullah" herkumandang, iJdan llJIllakian berkumandang di seluruh
dunm ini, walaupun 1~01, pukulan telah meninipa dirinya, di antaranya ialah
napi-nabi pals,ll ini. .

Dan ,Muhammad ~da1'llh nabi terakhir" ,tidak ada lagi nabisesudah
: Muhammad. .

" Gerakan\gcrr~an nabi palsu .jni, baik,Biliai yang te~ang-terang nielepas-
kan diri dari ;Islam atau infiltrasi Ghulam Ahmad, adalah menambah kesadar-
an kib wajibnya jihad, kerja kera~, menegakkan kebenaran Muhammad di I

muka bumi ini, sampai nyawa cerai dari badan.
, se,muanya ini adalah m:enjadi cemeti untuk rrierangsang kaum muslimin

di bawah pimpinan ulama danpemimpinnya supaya bangkit dan berusaha me-
negakkan "DakwahIslamiyah", lebfu giat daripaaa yang sudah-sudah., '

Alhasil, Muhammad adalah penutup dari segala rasul, dan bukaI).1ah~a
tnata cincin dari segala rasul. Sesudah dill, tidak ada nabi lagi, baik nabi yang

, menasikhkan syariat Muhammad, ata~pun nabi yang dikatakan "pengiring"
Muhamm'ad~ Deugan kedatangannya, sempurnalah binaan kepercayaan isi alam
yang telah 4ibawa berturut,turut, oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum dia.
Beliau.be-rsabda :
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"Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi yang se
belumku, adalah seumpama seseorasng yang membangunkan bangunan
bangunan: Diperindahnya dan diperbagusnya binaan itu, kecuali [ketinggalan]
suatu batu tembok pada sudut daripada sudut-sudutnya itu. Maka manusia
pun berkelilinglah dan takjub melihat binaan itu, dan mereka berkata:
"Alangkah baiknya ditutupi sebuah batu tembok yang kurang ini." "Maka
akulah batu tembok itu, dan akulah penutup segala nabi." (Bukhari dan
Muslimdari Abi Hurairah}

Maka kalau ada orang mendakwakan dirinya nabi sesudah Muhammad,
niscaya bohonglah pendakwaannya itu. Dan barangsiapa yang mempercayai
akan dakwaan orang itu, berarti mendustakanlah dia akan pernyataan
Muhammad. Sebab itu maka tidaklah dia golongan umat Islam (urnat Muham
mad) lagi.

Sungguhpun dernikian, sebagai umat Islam yang mengakui adanya kelu
asan dada (tasamuh), kita akan bergaul juga dengan mereka sebaik-baiknya se
bagaimana kita bergaul dengan umat Buddha, umat Kristen dan Yahudi.

Apatah lagi Nabi Muhammad s.a.w. telah pula memberi peringatan bagi
kita bahwasanya sesudah beliau mati akan datang orang-orang yang mendak
wakan dirinya nabi dan rasul. Padahal mereka adalah pembohong.
Nabi bersabda :

~
\ ./ _~-! ,,/~ /'~\-i~/~\~/ ; 1.-:tr. /~.. ) • .-I4~~ •. /~~ 0..) ~ ,/ II>-')~~ \ ~\ ,;...,~ (.)~

.> :..:T..; - ~ • /'" ....J//"/ -

<J;fo- ~~~'~ \f('!~t;:!«t~'<;/!-:"'\~~ . ?.'jJ~~~ /-'. ':.J? ~
__,_.r>»

( _...J_.' \" j"'~c;.lj'!'"_;, I~..:.v..l. :7/~

"Ai:.~t~~/ ~~\~/~\~~..~{/.~// .!/1,
• • M ,CS":'~.~~7~;;. ~J~UJ;

--'\fj\~1 '{\;'\/~~ ~ ,-;,.:d/,~/'9~1'~~(
(.Y' "M~..J~?:.-J}.)~? ' ~y ,,~~
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• "Sesungguhnya perumpamaanku dan'perumpamaan nabi-nabi yang se-
belumku, adalah seumpaina seseorasng yang membangunkalZ bangunan-
bangunan. Diperindahnya dan diperbagusnya binaan itu, kectiali (kednggalan) ,
suatu batu tembok'pada sudut daripada sudut-sudutnya .itu. Mdka manusia
pun herkelilinglah dan takjub melihat binaa~ itu, dan mti'eka .berkata:
''Alangkah baiknya d(tutupi sebuah batu tembok yang kurang ini.:' "Maka
akulah batu tembok itu, dan akulah penutup segala nabi." (Bukhari dan
Muslim dari Abi Hurairah) ,

Maka kalau ada orang mendakwakan dirinya nabi sesudah Mu~mmad,
. niscaya bohonglah pendakwaannya itu. Dan barangsiapa yang mempercayai' ,

akan d3kwaanorang itu, berarti mendustilkanlah 9ia - akan pernyataan
Muhammad. Sebab itu maka tidaklahdia golongan umaUslam (urnat Muham-
mad) lagi. \ . . , . . . '.

Sungguhpun dernikian, sebagai umatIslam yang mengakui a~anya kelu-
asan dada (tasamuh), kita akan bergauljuga dengan mereka sebaik-baiknya s~-
bagairnana kita bergaul dengan umat Buddha, ~mat Kristen dan Yahudi.

Apatah)agi Nabi Muhammad s.a.w. tefah pula memberi peringatan bagi
kita bahwasanya sesudah beliau mati akan datang orang-orang yang mendak-
wakan dirinya nabl dan rasul. Padahal mereka adalah pembohong.
Nabi bersabda : . .~,

~
\ / .~~:?;{ t1/~ /,,~\~--j//~. \~/ ;1;" /1",' ;, '• ./~~~
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Dan sabda beliau pula:

-<~~/Y........I-v''r ""/~.1 .I ,"'1'0''/' ,,{ /..J .... _,~~ //.1"'\u\ ",.~, .£..).., • u,~(.)~..N -"" ~ ~~'!;;' ~/ _ . 'J ~ / _ ~
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( ~~_;'~""'(!I~~~2-'~..;J~""""\_,J.j,~(£,\S:',,,lu) . ~\
"Sesungguhnya akan adalah pada umatku tiga puluh orang pembohong!

Semuanya mengaku bahwa dirinya nabi. Akulah penutup segala nabi. Tidak
ada lagi Nabi sesudah aku. Dan akan senantiasalah segolongan daripada umat
ku tegak diatas kebenaran. Tidak akan memberi bencana atas mereka siapa
pun yang menentang mereka, sehingga datanglah ketentuan Allah, dan
mereka tetap atas yang demikian." (Dirawikan oleh Bukhari, Muslim, Abu
Daud, At-Turmudzi.Lbnu Hibban dari Hadis Tsauban]

Cukuplah wahyu dengan turunnya penutup segala kitab suci, yaitu AI·
Qur'an. Bereslah risalat dan nubuat dengan datangnya penutup dari segala
rasul dan nabi, yaitu Muhammad s.a.w.

Dengan kepercayaan yang demikianlah hidup kita dan mati kita.
Bagaimanapun kepintaran kita dan be tapa pun ilmu pengetahuan yang

didapat oleh manusia di dalam alam ini, namun rahasia yang masih tersernbu
nyi masih lebih banyak. Rahasia yang menjadi rahasia daripada segala rahasia,
iaIah lingkungan "gaib", yang hanya dapat dirasai adanya, tetapi tak dapat di
capai oleh pancaindra atau oleh aka I sekaJipun di mana letaknya.

Kita akui, memang kadang-kadang kecerdasan berpikir dan berakal
mendapat kesimpulan ten tang adanya, tetapi hanya sebahagian kecil saja
daripada rahasianya. Sebagairnana Aristoteles dan beberapa filosof lain yang
menghitung "yang ada" dengan filsafat, akhirnya bertemu dengan keyakinan
akan adanya Tuhan. Tetapi itu hanya sebahagian kecil saja. Lebih banyak

"Akan ada pada akhir kemudian umatku orang-orang dajal pembohong.
Membicarakan kepada kamu perkara-perkara yang belum pernah kamu de
ngar, dan tidak pula pernah didengar oleh nenek moyangmu. Maka berawas
awaslah kamu dan berawas-awaslah mereka. Janganlah sampai mereka menye
satkan kamu dan jangan memfitnahi kamu ...

"Akan ada pada akhir kemudian umatku oran'g-ora..ngdajal pembohong.
Membicarakan kepada kamu perkara-perkara' yang ,belum pernah kamude:
-ngar, dan tidak pula pernah didengar olehnenek moyangmu. Maka be;awas-
aWQslah kamu dan berawas-awaslah mereka. Janganlah sampai mereka menye-
satkan kamu dan jangan memfitnahi kamu. " , '

Dan sabda beliau pula:

l'(l'/-€. ./.1~' ,"'/~." /. \?:,1'0~/.<I{ /.!J-\. /~:.1. ///4-\Ul ",. ~\ ..£,~ • U ~1\~yU -- , '-" 46,)~'!;' ~./'- . '-'.7 ~:;-u _ ~
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') , ./ '

,( ~~..P~~d4.'~~b~...iJj,-,--,b~j,~~\.'s:'\"Jv) . ~)
,

"Sesungguhnya 'akan adalali pada umatku tiga puluh orang pembohong!
Semuanya mengaku bphwQ dirinya nabi.',Akulah penutup segala nabi. Tidak
ada ,lagi Nabi sesudah' aku. Dan akan senantiJl~alah segolongan daripada umat-

, ku tegak diatas kebenaran. Tidak akan membe,ri bencana atas mereka siapa
pun yang menentang mereka; sehingga datanglah ketentuan Allah, dan
mereka tetap atas yang demikiJln. ,j (Dirawikan oleh BUkhari, Muslim, 'Abu
Daud, At-Turmudzi, Ibnu.l;!ibban dari Hadis Tsauban)

, Cukuplah wahyu dengan tUFUnnya penutup segala kitab sud, yaitu Al-
'Qur'an. Bereslah risalat dan nJ.lbuat dengan datangnya penutup dad segala

'. " rasul dan nabi, yaitu MuhaInJ1lad s.a.w.· .,
Dengan ke,peJ;cayaan yang dernikianlah'hidup kita dan mati kita.
Bagaimanapun kepintaran kita dan betapa pun ilinu pengetahuan yang

didapaj oleh manusia di dalam alam ini, namun rahasia yang masih tersembu-
'nyi masih'lebih banyak, Rahasia'yang menjadi rahasia daripada segala rahasia,
ialah lingkungan "gaib", yang hanya dapat dirasai adanya, tetapi tak dapat di-
capa~ oleh pancaindra atau oleh akal sekalipun di mana letaknya.

Kita akui, memang' kadang-kadang kecerdasan berpikir dan .berakal
mendapat kesimpulan ten tang adanya, tetapi hanya sebahagian 'kecil sajil
daripada rahasiaiiya. Sebagaimana Aristoteles dan beberapa fllosof lain yang
menghitung "yang ada" dengan fllSafat, akhirnya bertemu dengan keyakinan

'akan adanya Tuhan. Tetapi itu hanya sebahagian kecil saja. Lebih 'banyak
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yang tidak dapat kita ketahui. Maka datanglah nabi-nabi dan rasul dan lang
kah penutup daripada segala nabi dan rasul, yang bercakap dengan wahyu,
yang mcnerima "kalimat" daripada Allah sendiri. Maka dengan tuntunan
bcliau hilanglah keraguan kita dan teranglah bagi kita jalan ke sana, sesudah
payah meraba-raba dan mcncari-cari. Maka pikiran yang beliau berikan dan
cita yang bcliau tanamkan di hati kita adalah pikiran dan cita yang sempurna,
yang di waktu hidup dapat kita pakai dan di waktu mali dapat kita tumpang.

Maka percayalah kita kcpadanya dan kita turutilah garis langkah yang
beliau tinggalkan, yang patut kita lalui. untuk kesclamatan kita pada hidup ini
dan hidup yang di bclakang ini ....

, yang tidak dapat kita ketahui. Maka datanglah nabi-nabi dan rilsul dan lang-
kahp,enutup daripada segala nabi dan rasul, yang bercakap dengan wahyu,
yang menerima "kalimat" daripada Allah sendiri. Maka dengan t~ntunan
beliau hilanglah keraguan kita dan teranglah bagi kita jalan ke sana, sesudah
payah meraba-raba dan mencari-cari. Maka pikiran yang beliau berikan dan
cita .yang beliau tanamkan di hati kita adalah pikiran dan' cita ~ang sempurna,
yang di waktu hidup dapat kita pakai dap.,di waktu mati dapat ki.ta tUITlpang.

Maka percayalah kita kepadanya dan kita turutilah garis langkah yang
beliau tinggalkan, yang patut kita hdui, 'untuk keselamatan ~ta pada hidup ini
dan hidup yang di belakang ini .....

.\

.. ,
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lnilah soal yang selalu timbul dalam otak man usia. Bahkan inilah soat
yang telah dicoba memecahkannya sejak manusia mulai pandai mernperguna
kan pikirannya. Bukan saja dalam lapangan pikiran agama, bahkan juga dalam
lapangan pikiran filsafat. Adakah nyawa kita ini sebagai badan kasar kita juga,
yaitu hilang lenyap bersarna hilang lenyapnya tubuh masuk kubur?

Pengajian ten tang hilangnya nyawa bersama hilangnya tubuh, atau
khulud (kekal)-nya nyawa, adalah pengajian yang telah amat tua. Amat sulit
mengaji soal ini dengan sernata-mata pikiran. Sebab yang mencari itu sendiri
lah yang dicari. Untuk mencari jawab atas kekal atau tidak kekalnya, terlebih
dahulu orang harus memecahkan seal, adakah nyawa itu atau tidak! Kalau
hukurn ten tang yang ada hanya hendak ditetapkan karena mendapat zatnya,
selamanya tidaklah akan bertemu. Termasuk zat yang manakah? Adakah dia
semata-mata cahaya atau dia pun benda? Bukti ten tang adanya lebih banyak
didapat karena bekasnya. Siapa itu yang tidak puas dan selalu mencari? Yang
selalu ingin tahu? Yang menderita sedih, marah, murka, sayang, benci dan,
gembira?

Mengatakan bahwa nyawa tidak kekal, dia hilang bersama hilangnya
tubuh, hanyalah sernata-mata suatu keputusan saja. Keputusan yang dikelaur
kan dengan tidak cukup bukti-bukti, Sehingga setelah keputusan diambil, ke
puasan belum juga ada.

Lalu sebagian ahli ilmu jiwa mencari pemecahan soal dari segi lain.
Manusia itu sendiri - katanya - tidaklah puas kepada hasil-hasil yang dicapai-

I. Adakah Hidup Sesudah Hidup Yang Sekarang ?

PEReA YA KEPADA HARI AKHIRA T

BAB VII

•

BA,B.VII

PERCAYA KEPADA HAlUAKHIRAT',
, ., ..•. Adakah Hidup.SeSudah Hidup XangSekarang ?

~
Inihlh soal yang selalu timbul dal~ otak manusia. Bahkan Wlah soal

yang telah dicoba memecahkannya sejak inanusia mulai pandai ~emp~rguna-
kan pikirannya. Bukan saja d,alam lapangan pikiran agama, bahkan juga dalam

, lapangan pikiran msaf~t. Adakah nyawa kita ini sebagai badan kasar kita juga,
yaitu hUang lenyap bersama hUang lenyapnya tubuh masuk kubur?

Pengajian tentang hilangnya nyawa bersama hilangnya tubuh, atau
khulud (k~kal);nya nyawa, adalah pengajian yang telah amat tua. Anlat sullt
mengaji soal ini dengan semata'-inata pikiran. Sebab yang mencari itu sendiri-
lah yang dicari. Untuk mencarijawab atas kekal atau tidak kekalnya, terleJ,ih
dahulu orang harus memecahkan soal, adakah nyawa itu atau tidak! Kalau
hukum ten tang yang ada hanyahendak ditetapkan karena mendapat zatnya,
selamanya tidaklah akan bertemu. Termasuk zat yang inanakah? Adakah dia
semata-mata cahaya ataudia puri benda? Bukti tentang adanya lebih banyak
didapat karena bekasnya. Siapa itu yang tidak puas dan selalu mencari? Yang
selalu ingin tahu? Yang menderita sedih, marah,. murka, sayang, benci dan
gembira? . .' ,

Mengatakan bahwa nyawa tidak kekaI, dia hilang bersama hilangnya
tubuh, hanyalah semata-mata sua\u keputusan saja. Keputusan yang dik;elaur-
kan dengan tidak cUkup bukti-bukti. Sehingga setelah eputusan diambil, ke.
puasan beh~m juga ada. '

Lalu ~bagian ahli ilmu jiwa mencari pemecahan soal dari segi lain .
. Manusia,itu sendiri - katanya - tidaklahpuas kepada hasil·hasil.yang dicapai-
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Menurut faham kaum materialist, nyawa itu tidak ada. Nyawa adalah
bekas dari benda. Sebagairnana kesehatan otak menimbulkan fikiran, dan
perut menginginkan makanan maka gabungan benda yang menjadi badan ini,
kalau telah sempurna jalannya, timbuUah akibatnya, yaitu nyawa. Maka apa
bila darah tidak berjalan lagi, hilanglah apa yang dinamai hidup. Dan benda
itu senantiasa berubah-ubah sifatnya. Sekali dia menjadi tubuh manusia,
sekali dia menjadi tanah kembali dan menimbulkan tumbuh-turnbuhan.
Sehingga pernah disyairkan oleh Omar Khayam: "Mungkin piala tempatmu
minum itu adalah bekas daging dan darah nenek moyangmu. Sebab itu berja
lanlah pelahan di atas burni, karena mungkin yang engkau injak itu bekas
tubuh manusia."

Kalau seorang manusia mati, bukanlah dia mati, melainkan berubah
sifat dan bentuknya. Benda ini - kata mereka - adalah kekal dalam perubah
an dan berubah dalam kekekalan. Apa yang dinamai nyawa, jiwa, pikiran,
akal, dan hidup, adalah bekas benda belaka. Dan pikiran itu pun dipakai
turun temurun oleh anak cucu, keturunan dari orang yang telah terdahulu.
Sebab itu maka hidup itu hanya semata dalam lingkungan yang sekarang ini
saja. Tidak ada hidup lagi di alam yang lain. Tidak ada di akhirat.

Kaum materialist ini dinarnai juga kaum "dahri".
Tentu saja besar bantahan dari filosof lain atas pendirian ini. Yaitu filo

sof golongan "spiritualist", yang memandang benda itu sendiri, tidaklah ada
pada hakikatnya. Yang sebenarnya ada ialah roh. Adapun benda adalah bekas
dari roh.

Faham kaum materialist

nya di dalam hidupnya. Dia tahu bahwa tidaklah semua apa yang diharapkan
dapat dicapai. Manusia merasai banyak sekali terdapat keadaan yang pincang
di dunia ini. Berapa banyaknya pekerjaan yang telah dirancang, tetapi akhir
nya yang lain yang bertemu. Berapa banyaknya orang jujur teraniaya, orang
curang naik daun. Maka selama di dunia ini juga tidaklah akan ada kepuasan .
Oleh karena yang demikian, maka kecintaan kepada hidup itulah yang me
nyebabkan manusia merindui lagi hidup yang lebih baik dari hidup duniawi
ini. Yang di sana tidak ada lagi segala persengketaan.

Keputusan analisa ahli-ahli ilmu jiwa ini pun belumlah memuaskan
orang. Karena dengan kupasan dernikian bukanlah soal menjadi pecah, hanya
lah menambah keraguan. Dan bahavanya bagi hidup pun bukan sedikit.

nya di dalam'hidupnya. Dia tahu bahwa tidaklah semua apa yang diharapkan'
dapat "dicapai. Manusia mera'sai' banyak sek~li terdapat' keadaan yang pincang
di dunia inil Berapa banyaknya pekerjaan yang telah dirancang, tetapi akhir-
nya yang laiD.yang bertemu.iBerapa banyaknya orang jujur teraniaya, orang'
curang naik daun. Maka selarna di dunia ini juga tidaklah akan ada kepuasan.
\)leh karena 'yang 'demikian, maka kecintaan kepada hidup' itulah yang, me-
nyebabkan manusia meriDaui lagi hidup yang lebih baik dari hidup duiJ.iawi
ini. Yang di sana tidak ada lagi segala persengketaan. "

, 'Keputusan analisa ahli-ahli ilmu jiwa ini pun belurnlah memua'skan
orang. Karena dengan kupasan demikian bukanlili soal menjadi pecah, hanya-
lahmenambah keraguan. Dan bahayanya bagi hidup pun ~ukan sedikit.. '

I ,

Faham kaum materialist

Menurut faham kaum materialist, nyawa itu tidak ada. Nyawa adalah
bekas dari benda. Sebagaimana kesehatan otak menlmbulkan ftkiran, dan
perut menginginkan makiinan maka gabungan benda yang m~njadi hadan ~'
kalau telah sempurna jalaimya, timbullah akibatnya, yaltU nyawa. Maka apa-
bila darah tida,k 'berjalan lagi, hilanglab apa yang dinamai hidup. Dan benda
itu senantiasa berubah-ubah sifatnya. Sekali dia menjadi tubuh manusia,
selCaU dia menjadi tanah kembali dan menimbulkan tumbuh-tumbuhan.
Sehingga pernah disyaiIkan oleh Omar Khayam: ';Mungkin piala teinpatm~
minum itu adalah bekas daging dan darah nenek moyangrnu. Sebab itu berj\l-
lanlah pelahan di atas bumi, karena mungkin yang' engkau injak itu bekas
tubuh manusi.a." , ' ,/., ' ,

Kalau seorang manusia mati, btikanlah dia mati, melainkan berubah
sifat dan bentuknya. Benda ini ~ kata mereka ~ aaalah kekal dalam perubah-

"an dan berubah dalam kekekalan. Apa yang dinarnai nyawa, jiwa, pikiran,'
akal, dan hidup; adalah bekas benda, belaka .. Dan p1Idran iW pun dipa~i
turun temurun oleh anak ~ucu, keturunan dari orang yang tc.rlahterdahulu.
Sebab itu rnaka hidup itu hanya, sernata dalam lingkungan yang sekarang.ini
saja.Tidak,ada hidup lagi di alam yang lain. Tfdak ada di akhirat. . ,

~um materialist ini dinamaijuga kaum "dahri".,
Tentu saja besar bantah,an dari mosof lain atas pendirian ini. Yaitu mo-

sof golongan "spiritualist", yang mernandang benda itu sendiri,' tidaklah ada
pawl hakikatnya . .Yang sebe.narnya ada ialah roh. Adapun benda adalah bekas.,

, dari roh. ' ' '.
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Dengan jalan begini saja sudahkah selesai? Yang kita bicarakan ini ada
lah filsafat. Sebelurn dunia terkembang, selama pikiran masih ada, selama
manusia masih bersifat "ingin tahu" segala soal ini akan tetap begitu keadaan
nya. Di samping filosof-filosof besar yang tidak mengakui adanya nyawa,
apatah lagi adanya hidup di belakang hidup yang sekarang ini, ada yang dari
segi filsafat sangat percaya akan adanya hidup akhirat itu. Yang masyhur ialah
Socrates. Beliau tidaklah takut akan mati dihukum, disuruh meminum racun.
Kepada muridnya Crito dan Plato seketika dia akan mati meminum racun dia
memesankan bahwa dia sekali-kali tidak takut mati. Sebab dia percaya bahwa

Adakah pintu keluar ?

Tentu saja kedua aliran ini mendapat perdamaian pada faham serba-dua.
Itulah yang terkenal dengan nama "dualisme", Benda dan nyawa, hidup dan
mati, tinggi dan rendah, lahir dan batin, pasif dan aktif, positif dan negatif.

Serba-dua

Sudah menjadi kenyataan bahwa akal, pikiran, cita dan sebagainya ada
lah menjadi pendorong dari kemajuan jasmani. Hasil yang jaya daripada
pikiran terdapat dalarn serba-serbi segi kehidupan. Manusia tidaklah sempurna
insaniatnya kalau bukan karen a pikirannya. Jelas sekali bahwa pikiran, atau
akal, atau nyawalah yang mengatur benda. Bagaimana akan dikatakan pikiran
yang lebihmulia itu sebagai hasil daripada benda yang tidak berkuasa atas diri
nya? Adakah daripada "atom" yang kecil itu akan timbul syair Shakespeare?

Faham serbanyawa mengingkari pendapat serbabenda itu, bahkan
menetapkan bahwa yang ada itu hanyalah nyawa semata-rnata. Dan benda
adalah hasil daripada nyawa, Bagaimana engkau dapat mengetahui dan menga
takan bahwa sesuatu itu ada? Dengan apa? Apakah semata dengan matamu?
Bagaimana kelak pendapat orang lain yang tidak melihat? Apakah semata lan
taran engkau dengan telingamu? Bagaimana orang yang tidak rnendengar?
Engkau lihat sesuatu barang, misalnya bulan purnama! Engkau melihat dan
orang lain pun melihat, Tetapi dia menampak bulan itu, dan engkau tidak
melihat. Sebab pikiranmu sedang terhadap kepada yang lain,

Sebab itu maka yang sebenarnya -ada ialah pikiranmu. lalah nyawamu,
sebagai sumber dari pikiran. Ialah kesadaranmu sebagai nyawa !

Faham kaum spiritualistFaham kaum spiritUalist

Sudah menjadi kenyat'aan bahwa akal, pikiran, 'cita d~n sebagainya ada-
lah menjadi pendorong dari kemajuan jasmani. HasH yang ja~a daripada
pikiran terdapat dalam serba-serbi segi kehidupan. Manusia tidaklah sempurna
insaniatnya 'kalau bukan ka,rena pikirannya. Jelas se,kali ba"hwa pikiran,atau
akal, atau nyawalah yang mengatur benda. Bagaimana akan dikatakan pikiran
yang lebihmulia itu sebagai.hasH daripada benda yang tidak berkujlsa a~asdiri:'
nya? Adakah.daripada "atom" yang kecil,itu akan timbul sy,air Shakespeare?

Faham serbanyawa mengingkari pendapat serbabenda itu, bahkan
menetapkan bahwa yang ada itu hanyalah nyawa semata-mata. Dan benda
adalah hasH daripada nyawa. Bagaimana engkau dapat mengetahui dan menga-
takan bahwa sesuatu itu ada? Dengan apa? Apakah semata dengan matamu?
Bagaimana kelak pendapat orang lain yang tidak melihat? Apakah semata lan-
tarlln engkau dengan telingamu? Bagairnana orang .yang tidak mendengar?
Engkau lihat sesuatu Ibarang, misalnya bulan purnama! Engkau melihat dan
orang lain pun melihat. Tetapi dia menampak bulan itu, dan'engkal!tidak
mew1at. Sebab pikiranmu sedang terhadap kepada yang lain. ,

Sebab itu ma~a yang st:benarnya >ada ialah pikiranmu. Ialah nyawamu,
sebagai sumber dari pikiran. lalah kesadaranmu ~bagai nyawa !

Serba-dua

Tentu saja kedua al!ran ini mendapat perdamaian pada faham serba-dua.
Itulah yang terkenaldengan nama "dualisme". Benda dan,nyawa, hidup dan
mati, tinggi dan rendah, lahir dan batin, pasif dan aktif,positif dan negatif.

Adakah pin'iu keluar ?

Dengan jalan begini' saja. sudahkah selesai? Yang kita' bicarakan ini ada-
lah fJ.lsafat: Sebelum dunia terkembang, selarna pikiran masih ada, selania
rnanusia rnasih bersifat "in gin tahu" segala soal ini,akan tetap begitu keadaan-
nya. Di samping fJ.losof-fJ.losof besar yang tidak mengakui adanya nyawa,
apatah lagi adanya hidup di oelakang hidup yang sekarang ini, ada yang dari
segi fJ.lsafat sangat percaya akan adanya hidup akhi~at itu. Yang ma~yhu,r ialah'
Sbcrates. Beliau tidaklah takut akan mati dihukum, disuruh meminum racun.
'Kepada muridnya Crito dan Plato !leketika dia akan mati meminum racun dia '
memesankan bahwa dia sekali-kali tidak takut mati. Sebab dia percaya bahwa
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Hanya dengan beragarna baruJah kekacauan pikiran karena I filsafat
dapat diselesaikan. Pikiran bagaimanapun menjalarnya, mesti ada perhentian-

Percaya hari akhirat sebagai prinsip agama

hidup yang akan ditempuhnya lebih bahagia, lebih indah daripada hidup yang
sekarang ini.

Muridnya Plato pun percaya juga dari segi filsafat, bahwa di belakang
hidup yang nyata sekarang ini adalah hidup yang lebih tinggi dan mulia yang
ke sana IOta semuanya ingin menuju. Sebab dari sana dahulunya kita datang.
Itulah yan dinamai "Idealisme Plato".

Yang tidak percaya tentu membantah. Tetapi dia tidak dapat menun
jukkan bukti tidaknya. Yang percaya hanyalah semata dengan kepercayaan,
dan tidak pula dapat membuktikan adanya hidup akhirat itu. Terus terang
-kita katakan, bahwa belurn ada orang yang pulang kernbali dari kuburnya.
lalu menerangkan kepada kita, bukan secara dalam rnimpi, bahwa ada lagi
hidup di belakang hidup ini. Sebab itu maka kalau hendak mernandangnya
dari segi filsafat, tidaklah akan putus-putusnya soal ini. Filsafat tidaklah sang
gup memberikan keputusannya ten tang hal yang gaib! Setinggi-tinggi kesang
gupan filsafat terhadap kepada yang gaib, hanyalah filsafat "pragrnatisme",
yang terkenal, yaitu menilai suatu jalan pikiran karena faedahnya. Apakah
faedahnya kamu percaya kepada Tuhan? Faedahnya ialah jiwamu tenteram
jika mendapat bencana. Apakah faedahnya engkau percaya kepada hari
akhirat? Jiwamu pun tenteram jika kamu ditimpa kekecewaan dalam perju
angan hidup. Sebab ada lagi yang kamu harapkan di belakang hidup ini. Karnu
cinta kepada anakmu yang telah mati. Kalau engkau tidak percaya kepada
hari akhirat, tidaklah ada harapan padamu buat bertemu dengan dia. Kamu
dianiaya orang di dalam hidup ini. Karnu dihukum padahal kamu tidak ber
salah. Dengan percaya kepada hari akhirat. terobatlah kecewa hatimu. Di
sana nanti engkau akan dihadapkan kernbali ke muka hakim yang adil! Di
sana si jujur menerima bekas pahalanya dan si curang mendapat ganjaran yang
setirnpal.

Baik, saya telah menganut faham "pragmatisrne" dalam hal hari akhirat.
Sudahkah cukup? Niscaya belurn. Sebab sebagian orang pun mengatakan
bahwa faham pragmatisme adalah pernyataan daripada kelemahan dan me
nyerah kalah.

Sekali lagi IOta katakan, dengan filsafat saja tidakJah akan cukup me
ngarnbil kendall hidup ini. Hidup kepada kendall.

hidup yang akan ditempuhnya lebih bahagia, lebih indah daripada hidup yang
sekarang ini. -

Muridnya Plato pun percaya juga daTi segi filsafat, bahwa di bel;Ucang
hidup yang nyata sekarang ini adalah hidup yang lebih tingii dan mulia yang
ke sana kita semuanya ingin men~ju. Sebab dari sana dahulunya k.i,tadatang.
Itulah yan dinamai "Idealisme Plato". '

Yang tidak percaya tentu membantah. Tetapi dia tidak d~pat men un-
jukkan liukti tidaknya. Yang percaya h~nyalahsemata dengan kepercayaan,
dan tidak pula dapat, membuktikan adanya hidup akhirat itu. T~rus terang
·Idta katakan, bahwa belum ada lorang yang pulang kemball dati kuburny4,
lalu menerangkan kepada kita, bukan se~ara dalam mimpi, bahwa ada la~i
hidup di belakang hidup ini. Sebab ,itu maka kalau hendak meman,dangnya
darj segi filsafat, tidaklah akan putus-putusnya soal ini. Filsafat tidakla4 sang-
gup memberikan keputusannya tentang hal yang gaib! Setinggi-tinggi kesang-

. gupan filsafat terhadap kepada yang gaib, hanyalah filsafat "pragma~isme",
yang terkenal, yaitu menilai suatu jalan pikiran karena faedahnya. 'Ap\lkah
faedahnya kamu percaya kepada Tuhan? Faedahnya ialah jiwa,mu tenteram ~
jika mendapat bencana. Apakah faedahnya engkau percaya kepada, hari <

akhirat? Jiwamu pun tenteram jika kamu ditimpa kekecewaan'dalam perju-
angan hidup. Sebab ada lagi yang kamu harapkan c;U helakanghidup ini. Kamu
cinta kepada anakmu yang telah mati. Kalau engkau tidak percaya kepada
hari akhirat, tidaklah ada harapan padamu bUllt bertemu' dengan dia. Kamu
dianiaya orang di dalam hidup ini. Kamu dihukum padaha,l kamu tiqak ber-
salah. Dengan percaya kepa4a hari akhirat, terobatlah kecewa hatimu. Di
sana nanti engkau akan dihadapkan kembali ke muka ,hOOm yang adit! Di
sana si jujU! rIien~rima bekas paruilanya dan si curang'mendapat ganjaran yang
setimpal. I

Baik, saya telah menganut faham "pragmatisme" dalam hal hari akhirat. '
Sudahkah ctikup? Niscaya belum. Sebab sebagian orang pun ~engatakan
bahwa faham pragmatisme ada1ah pernyataan daripada kelemahan dan me-
nyerah kalah. ' ,

Sekali lagi kita kataka,n, dengan filsafat saja tidaklah akan cukup me-
ngambil kendali hidup ini..Hidup kepada'kendali. ' . '

PercajJa hari akhirat sebaga; prlnsip agama
I

,Hanya dengan beragama barulah kekacauan pikiran' karena I filsafat
, . dapat di~lesaikan. Pikiran bagaimanapun menjalarnya, mesti adlt perhentian",
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nya. Dengan filsafat saja tidaklah orang akan mendapat kepuasan. Sebab
edaran filsafat adalah pada pikiran, dan edaran agama pada iradat (kemauan)
dan rasa (gevoel), Dan hidup adalah gabungan daripada ketiganya.

Apabila kita telah rnasuk ke dalam lingkungan agama, walau agama
yang mana jua pun. kita mesti bertemu dengan kepercayaan kepada hari
akhirat. Agarna Mesir kuno mempercayai bahwa di belakang hidup sekarang
ini ada hidup lagi. Kepercayaan inilah yang menimbulkan kepandaian memo
buat "rnurnmi". Supaya tahan - pada hemat rnereka -- badan kasar ini rnene
rima hidup yang akan datang itu, dan berjumpa kembali dengan nyawanya.
Kepercayaan Tiongkok kuno pun demikian pula. Kepercayaan Hindu yang
pada mulanya mengakui reinkarnasi (perulangan hidup), mengakui juga
bahwa kesudahannya roh man usia akan kembali ke dalam Brahman. yaitu
kesatuan segala. Dan kepercayaan agama Budha kepada nirwana, setelah
rnelalui berbagai-bagai sengsara.

Agama Islam, Yahudi dan Nasrani adalah dari satu rumpun, yaitu agama
tau hid (monotheisme). Ketiga agama ini mempercayai, atau mempunyai dasar
kepercayaan kepada hari kiamat.

Bilamana telah diterima kepercayaan kepada Tuhan Maha Pengatur
Alam, dengan sendirinya haruslah percaya kepada orang yang diberinya
wahyu, yaitu nabi dan rasul, Dan seluruh nabi itu 124.000 nabi dan 313 rasul,
sarna seruannya ten tang ada hidup lagi di belakang hidup ini.

Sebab itu maka kepercayaan kepada hari akhirat adalah agama. Tidak
percaya kepada hari akhirat, artinya tidaklah beragama. Kepercayaan dalam
agama, adalah kepercayaan dalam keseluruhan. Meninggalkan kepercayaan
kepada hari akhirat, haruslah merombak seluruh kepercayaan. Yaitu tidak
percaya kepada Tuhan. Artinya tidak ada kepercayaan sarna sekali.

Bahkan meskipun terdapat banyak perbedaan di antara agama-agarna,
terutama di dalam upacara mengerjakan bakti dan ibadat namun di dalam
kepercayaan kepada adanya Allah dan adanya hidup sesudah mati, seluruh
agama dipandang satu. Tujuan seluruh agama adalah satu, yaitu mempercayai
Allah dan mempercayai hari kemudian.
Firman Tuhan :

nya .. Dengan filsafat saja tidaklah o~arig. akan mendap~t kepuasan. sebab
edaran filsafat ,adalah pada pikiran1 dan edaian agama pada iradat (kemauan)
dan rasa (gevoel). Dan hidup adalah gabungan dadpada ketiganya.

Apabilakita telah masuk' ke dalam lingkungl}n' agama, walau agama
yang mana jua pun; kitamesti bertemu dengan kepercayaan kepada hari
akhira~. Agama Mesirkun,o mempercayai bahwa di belakang hidUp sekarang
ini ada hidup lagi. Kepercayaan inilah yang menimbulkan kepandaian mem-

(, buat "mummi". Supaya tahan - pada hemat mereka - badan kasar ini men'e-
rima hiqup yang, akan datang itu, dan berjumpa lcemhali dengan nyawanya.
Kepercayaan Tiongkok kuno I'un demikian pula. Kepercayaan 'Hindu ,yang
pada mulanya mengakui reinkarnasi (perulangan hidup), mengakui j\lga

, bahwa kesudahannya roh manusia akan kembali ke dalam Brahman, yaitu
kesatuan segala. DaJ;l kepercayaan agama Budha kepada nirwana, setelah
melalui berbagai-bagai serigsara. ' , ' ,

Agama-Islam, Yahudi dan Nasrani adalah dari satu rumpun, yaitu agama
~auhid (monotheisme). K'etiga agama ini mempercayai, atau mempunyai dasar
kepercayaan kepada hari kiarnat. I

~ilamana telah diterima kepercayaan kepada Tuhan Maha Pengatut
Alam, dengan sendirinya haruslah percaya kepada orang yang diberinya
wahYu, yaitu nabi dan rasul. Dan seluruh nabi itu 124.000 nabi dan 313 rasul,
sarna seruannya ten tang ada hidup lagi di belakang hidup ini.

Sebab itu maka_kepercayaan kepada hari akhirat adalah agama .. Tidak
percaya' kepada hari akhirat, artinya tidaklah beragama. Kepercayaan dalWl
agama, adalah kepercayaan 'dalam keseluruhan. Meninggalkan kepercayaan
kepada hari akhirat, haruslah m'erombak seluruh kepercayaan. Yaitu tidak
percaya kepada Tuhan. Artinya tidak aqa kepercayaan sarna sekali: '

,. Bahkan meskipun terdapat banyak perbedaan di antara agama-agama,
~arna di dalllm upacara mengerjakan bakti dan ibadat namun di ,dalam
kepercayaan kepada adanya Allah dan adanya hidup sesudah mati, seluruh
agama dipandang satu. Tujuan seluruh agama adalah satu, yaitu mempercayai
Allah dan mempercayai hari kemudjan. '
Firman TUhan;-
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1). Timbul pertanyaan dari beberapa peminat, bahwa kalau Islam membuka pintu
seluas ltu, sehinsga orq Yahudi, Nasrani dan Shabiin pun akan dlberi ganjuan dan
tidak merua taltut di dalam h1dupnya. jib dia percaya kepada Allah dan Hari Akhirat,
dan IUka pula berbuat kebajikan, apakah Iagi kelobihan kita sebagai orq IIlam ?
Dan bukankah inimenyebabkan orq mudah saja pindah ke agama lain?

Kemusyrikan itu tidaklah akan timbuljika seorq muslim berpllcir dengan tenang
dan taal dalam Jingkungan agamanya. Dna dia membaca ayat lni niscaya dia akan berota
dalam hatinya: ;'Sedangkan orang Yahudi, Nurani dan Shabiin lagi dijamin oleh Tuhan
altan cUberi pnjuan dan akan merasa ketenteraman jiwa, Iantaran percaya kepada A1Iah
dan hari akhirat Iagi berbual kebajikan, betapa lagi saya sebagai IeOrana mullim yq
berirnan?

Lantaran itu lidaklah dia altan mudah pindah &pma. melainltan elia altan berusaha
mempertingi mutu imannya elidalam Islam, selUngga raendalam benar-benar Itepercay.
anuya Itepada Allah daDhart akhirat daD diperbanyatnya amalnya yq saleh.
(Catatan bldlnl harlp dlhubun,kan den,an PENDAHULUANuntuk eetakan ketlma).

(Pen,lran. )

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman (percaya) dan orang-orang
yang beragama Yahudi, don Nasrani, don agama Shabi", siapa yang percaya
dengan Allah don hari yang akhir, dan mengerjakan amaJ yang saleh, maka
bagi mereka itu pa}uUQdi sisi Tuhan; dan tidaklah ado ketakutan alasmereka
don tidak pula mereka itu akan berdukacita." {Al-BaqarahiS. 2:62)

Alangkah luas pandangan yang ditanamkan Tuhan dengan perantaraan
nabi-Nya kepada umat manusia di dalam ayat ini. Tujuan seluruh keagamaan
hanyalah satu, yaitu "pereaya kepada Allah dan hari kemudian", diiringi
dengan bukti, yaitu berbuat balk, beramal saleh. Adapun nama agama yang
dipeluk, meskipun berlain-lain, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Shabi-in dan ada
Islam. itu semuanya hanya kulit belaka. Sebab manusia kadang-kadang ter
ledor memonopoli agama Tuhan menjadi hak bagi satu golongan. Padahal inti
sari seluruh agama itu ialah keesaan kepercayaan. Bagaimana jua pun manusia
mempersempit pandangan di dalam hidup, namun manusia tidaklah dapat
memungkiri bahwasanya manusia yang berbakti di dalam memeluk setiap
agama, akan mendapat derajat dan martabat yang tinggi karena tingginya
mutu kepercayaan kepada Tuhan Allah dan hari kemudian. Bagaimanapun
kadang-kadang sempitnya pandangan hidup manusia, mereka tidak dapat me
mungkiri bahwa di seluruh agama itu ada orang yang berbuat baik dan ber
amal saleh, Baik dia Yahudi, atau Nasrani, atau Shabi-in, dan apatah lagi
Islam. 1)

\'

("\~~~).1J};A;<;;~!:'~(i

''SesunggUhnya orang-orang yang berima.n (per~lfya) Idan orang~oraizg
yang berJzgama Yahudi, dqn N,asrani, ,dan agama Shabi':, sUipayang percaya

,dengan Allah dan hari yang akhir, dan mengerjakan amal yang saleh, malqz
. bagi mereka itu paJuzladi sis; Tuhan; dan tidaklah ada ket'akutan atas mereka
dan tidak'pula mereka itlf akan.berdukacita." (Al-Baqarah; S 2:62) ." '
" Alangkah luas pan'dangan yang ditanamkan Tuhan dengan perantaraan

o nabi-Nya kepada umat manusia di dalam aylit ini. TUjuan ,seluruh keagamaan
,hanyillah satu; yaitu "percaya kepada AllaH dan hari'kemudian", diiringi

, dengan bukti, yaitu berbuat baik, beramal sateh. Adapun nat:Daaga'ma yang
dipeluk, meskipun berlain-Iain, ada Yahudi, ada NlIl!rani;ada Shabi-in dan ada
Islam, ,itu semuany.a hanya kulit belaka. Sebab manusia kaClang-kadang te~-
ledQtmemonopoll agarna TOOanmenj~di hak bagi satu golongan. 'p~dlili31iDii~
sari seluruh agarila itu ialah keesaan kepercayaan. Bagaimana jua pun milOusia ,
mempersempit pandangan' di dalam hidup, namun 'inl1-nusia tidaklah dapat
mem1,1ngkiri bahwasanya manusia yang berbakti di dalaininemeluk, setiap
'agama, akan mendapat' derajat dan martabat yang tinggi karena tinggiriya
mutu, kepercayaan kepada TOOan Allah dart hari kemudian. "Bagairnariapun
kadang-kadang se~pit~ya pandangan hidup manusia, me~eka ,tidak dap~t me-
mungkiri' bllhwa ill seluruh agama itu ada orang yang berbuat baik dan ber-
amal saleh. Baik dia Yahudi, atau' Nilsrani,atau Shabi-in,' dart llpatilh lagi.
Islam. 1) , ' I . .. '. ," . .,

'. ~ , ~ ,

1). . Timbul pertanyaan dari beberapa ,peminat, bahwa kalau lsiam, me~buka pintu
. seluas itu, selUngga orang ''(ahudi,' Nasrani dan Shabiin pun 8kan diberi ganjaran dan
.•tfdak merasa takut di dalam mdupnya, jika dia percayakepada Allah dan Harl Akhirat,
,dan suka pu~ berbu,at' kebajikan, apakah 1ati kelebihan kita sebagai orang.lsl~ ?'
Dan bukankah ini menyebabkan orang mudah saja pindah ke agama lain?

• Kemusyrikan itu tidaklah akan timbuljika seorang muslim berpikir de~an tenang 'I

'~d8n 13at <Warn lingkungan agamanya. Bna dia membaca ayat ini niscaya dia akan berka13
dalam-hatinya: "Sedanglcan arang Yahudi,' Nasrani dan'~habiin lagi dijamin oleh Tuhan
akan diberi gaJljaran dan akan merasa ketenteram.an jiwa, lantaran Peicaya kepada Allah
danharl' akhirat 1agi berbuatkebajikan, be13pa lagi sayasebagai seorang muslim yang
~riman? ' ' , ' : ' ' .'

Lan13can itu tidaklah dia akan mudahpindahagama, me1ainkan dia akan berusaha
mempertinggi mutij im~ya di ~lslarn, Sehingga Illendalam benar-benar }cepercaya-
aJU)yakepa4a Allah dan hari akhirat dan dipflrbany~ya amalny~ yang sal~ . ,
(Cat.tan kal9 ini h~ap dibubwiika~ dongan PENI)AHULUAN untuk cetakan kelima).

, . . " ", '(Pengarang )
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Yang dimaksud dengan Yahudi, Nashara dan Shabi-in pada ayat inl
ialah Yahudi, Nashara dan Shabi-in di segala zaman sejak zaman ayat diturun
kan 14 abad yang telah latu, sampai kepada zaman kita sekarang ini. Demiki
an juga orang-orang yang beriman yang disebut pertama kali, lalah orang ber
iman di segala zaman, sampai kepada zaman kita sekarang ini dan seterusnya.

Sebab, apabila orang yang telah mengaku beriman kepada Allah dan
hari akhirat, niscaya sudah pasti dia musti percaya pula kepada rangkaian
iman yang lain. Yaitu iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan kepada
rasul-rasul Allah.

Dari mana kita mengetahui bahwasanya Allah itu ada? Dan siapa yang
memberi tahu kepada kita ten tang akan adanya bari akhirat? Tidak ada orang
lain yang menyampaikan ini kepada kita selain dari nabi-nabi dan rasul-rasul
Allah, yang menurut ajaran agama diterimanya wahyu dari Allah dan disarn
paikan oleh rnalaikat, dan dinamai kitab-kitab sud, di antaranya Taurat,
Zabur, Injil dan Al-Qur'an narnanya.

Pada Swat II (Al-Baqarah) ayat 285 rangkain kepercayaan itu telah
dirunruskan dernikian bunyinya :

~~~/lr'~jPSl'!~!\\/c:~cl\ j-:~~:l'_''''\\ --:/\/ V '" ~.Y"'..J, ._,'J'-'1/_ ~ '-I ,,~J' ~
iII~·· '" _, ~ //. /v.-! ,/!~';\ "':"'/.-!0 / ~//. »\. U~') ~ ~-.~"~"M,y ~~~ ~ e: ,"/~-','/~ ,;~J

JAWAB:

Seorang saudara bernama Markasim, dari Desa Beji, Kecamatan Jenu,
Tuban, mengjrimkan beberapa pertanyaan, di antaranya demikian: "Di dalarn
AJ-Qw'an, Surat II, ayat 62, disebutkan kecuali orang-orang yang beriman,
juga ada orang-orang yang beragama Yahudi, Nashara dan Shabi-in, semuanya
bisa mendapat ganjaran Tuhan, karena beriman ~epada Allah dan bari akhirat
dan beramal saleh. Saya mohon diberi keterangan; Yahudi, Nashara dan
Sbabi-in yang manakah yang dimaksud?"

MENJAWAB PERTANYAAN

Dan kepercayaan kepada Allah dan hari akhirat, didapat karena menye
rahkan diri dengan rela hati kepada llahi. Penyerahah bati dengan rela kepada
Dahi, dalam bahasa Arabnya ialah "Islam".

,Dan kepercayaan kepada Allah dan bari akhirat, didapat karena menye-
rahkan diJ:ide~gan reI~ ,hati kepada Ilahi. Penyerahah ha'ti dengan rela kepada
Dahi, dalarn bahasa Arabnya ia~ah "IsIam". ' , '

'.
MENJAWAB PERTANYAAN' ,

Seorangsau~a bernama Markasim, dati Desa Beji, Kecamatan Jenu,
Tuban, mengirimkan beberapa pertanyaan, di antaranya deritikian: "DidaIarn
Al-Qur'ap,' Surat II, ayat 62, disebutkan kecuali orang-orang YllQ8 beriman,
juga ada orang-orang yang beragama'Yahudi, Nasbara dan Shabi-in; semuanya

:~.'\' bisa mendapat, ganjliran Tuhan, karena beriman ~epada Allah dan bari akhirat
dan beramalsaleh. Saya mohon diberi keterangan; Yahudi, Nasbara dan
Shabi-in yang man:iUcahyang dimaksud?" " ,

JAWAB:

, Yang. dimaks\ld dengan Yahudi, Nashara dan Shabi.~ pada ayat ini
iaI~ Yahudi, Nasbara dan Shabi·in di segala zaman sejak zaman ayat diturun-
kan 1'4 abad yang telah Ialu, sampai ,kepada zaman kita sekarang ini. Demiki-

'an juga:orang-orartg yang beriman yang disebut pertama kaH, ialah orang ber-
';' f';i;iman di segala zaman, Sampai kepada zaman kita sekarang ini dan seterusnya .
•> "', Sebab; apabila orang yang telah mengaku beriman kepada Allah dan

hail *hintt" niscaya sudah pasti dia musti percaya pula kepada rangkaiari
iman yang lain~Yaitu iman· kepada malaikat, kepada kitab·kitab dan kepada
rasuI-rasui Allah. '

, Dari ,mana kita mengetahui bahwasanya Allah itu ada? Dan siapa yang ,
memberi tahu kepada kita tel).tang akan adanya Kari akhirat? Tidak ada orang ,
lain yang menyampaikan ini kepada kita selain dari nabi-nabi dan rasuI-rasui
Allah, yang menury.tt ajaran agama diterimaq.ya 'wah~, dari ~llah dan: disam-
paikan oleh malaikat, dart dinamaikitab-kitab suci, di' antaranya Taurat,
lahur, mjll dan Al-Qur'an namanya. ,

,: Pada SUrat II (Al-Baqarah) ayat 285 rangkain kepercayaan itu telah
dirunuiskan demikian bunyinya : .

~~</'r~~;~1'!"!\\/d~cl\j·:"'e~")'~t\</\~,y ij ~.Y'~, -..".U¢/_ , ~ ,,'-!YJ (.)'"
~ '-'.."" ,// •.\ <"/ i"'~!d.Jr.\ ///" -!0 / 1/., y-

o' '~~U.£),) ~ ~-4~'"
"y- ':.J ~ " - • (//- ,/' ~..J , '/ !J '.... ~~'

'';' "', .,f

\'. , "
\
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"Sesungguhnya komi sekalian nabi-nabi, agama kami adalah satu:"
{Dimwikan oleh Bukhari, diterimany« dari Abi Hurairah].»

Maka segala nabi dan rasul yang diutus Allah ke dunia ini, isi ajarannya
hanya satu, tidak berbilang. Semua rasul dan nabi mengajarkan bahwa Allah
itu adalah satu: kita wajib percaya akan adanya Allah. Dan semua nabi serta
rasul itu mengajarkan pula ten tang kehidupan yang kekal yang akan kita
tempuh selepas mati. Pokok ajaran sejak Nabi Adam, sampai kepada Nabi
Nuh yang mula-mula membawa syarlat dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, sampai
kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi 'Isa, sampai kepada penutup sepla
nabi dan rasul, Nabi Muhanunad s.a.w. lsi ajaran mereka hanya yang satu
itulah; iman kepada Allah dan Hari Akhirat.

Maka bersabdalah nabi kita Muhanunad s.a.w. :

.. 9 .,.~ : "(!-f'//. ".,.""( i.r-/,,~V~~DJ.v) • ~~ • _~~~),~\i1.,.,

Agama adalah satu dan manusia pun satu

(~N>~)~\~;;Q;a;~t.s~~9\i;
"Telah beriman RQ$UI itu kepada apa yang turun kepadanya dari

Tuhannya, dan telah beriman pula orang-orang yang beriman: Semuanya telah
benman kepada Allah dan malaikat-malaikat-Nya.,dan kitab-kitab-Nya, dan
rasul-rasul-Nya. Tidak kami bedakan di antara sell rang pun dari rasul-Nya itu.
Dan semuanya berkata: "Kami dengar dan kami taati, kami memohor
ampunan Engkau ya Tuhan, dan kepada Engkaulah komi semua akan kem
bali ..

Ayat ini telah menegaskan bahwa orang yang telah mengakui benman
kepada Allah itu, selain dari mempercayai malaikat, kitab-kltab dan rasul
rasul, tidak membedakan di antara seorang pun daripada rasul Allah.

Kalau ada di antara mereka yang hanya mengakui Nabi Musa jadi rasul,
tetapi mereka tidak mau mengakui kerasulan Nabi 'Isa dan Nabi Muhanunad,
sebagaimana orang Yahudi selama mi, tentu iman mereka belum diterima.

Kalau mereka hanya percaya kepada Nabi 'lsa saja, dan menolak
dengan keras kerasulan Nabi Muhammad, niscaya iman mereka belurn di
terima.

, ,

/, A.A~i..!,~,,'/' "\~\'/\,-:"~""" .-{\~\/"!(~>r :~\;. :".
\~I""'~Y, ' ", ., W ~1 Jz..s,', \. r\\"," .. / .. J:J .U 1/ !)./ 2.",\1-,

j IJ' • ' ,~ -

"Telah beriman Ra$UI itu kepada apa yang turun' kepadanya dari
Tuhd"i'lya, dan telah b(!riman pula orang-orang yang beriman. Semuanya telah
beriman kepada Allah tip;" malaikat-malaikat~Nya., dan kitab-kitab-Nya, dan
rasul-rasul-Nya. ,Tidak kami bedakan di an tara seorang pun dari rasul-Ny.a itu.
Dah semuanya berkata.: "Kami qengar' dan kam,i taati, kami memohor.
amp~nanEngkau ya Thhan, dan kepada Engkaulah kami serrzuaakan kern·
bali " " " , - t' •

Ayat ini' telah me~egaskan bahwa orang yang telah mengakui beriman
kepada Allah itu" selain dari mempercayai ~alaikat, kitab-kitab, dan rasul-
rasul, tidak membedakan di antara seorang pun daripada rasul Allah. :,

, Kalau ada di antara meteka yang hanya mengakui'Nabi Musa jadi rasul,
tetapi mereka tidal< mau mengakui kerasulan Nabi 'Isa dan-Nabi Muhammad,' ,

" sebag~imana orang Yahudi selama ini, tentu iman mereka belum diterima. .
Kalau mereka hanya percaYil kepada Nabj 'ISa ,saJa, dan menolak

dengan keras kerasulan Nabi MUhammaa, niscaya iman mereka belum di-
terima. j ,

Agama adalah satu'dan manusia pun satu' ,

Maka segala nabi dan rasul yang diutus Allah ke d~nia ini, ~i aj~rannya
hanya satu, tidak berbil~ng. Semua rasul dan nabi mengajarkan J?ahwa AlJah
ituadalah satu; kita wajib percaya akan adanyaAll~: Dan semua nabi.Serta
rasul itu mengajarkan pula tentang kehidupan yang kekal,yang akan kita
tempuh selepas mati. ,Pokok 'ajaran sejak Nabi Adam, sampai kc;pada ,Nabi
Nuh yang mula-"mula membawasyariat dilJIljutkan oleh Nabi Ibrahim, samp~i

, kepada Nabi Musa, sarnpai kepada Nabi 'Is~, sampai kepada pe,nutup segal~
~abi dan, rasul, Nabi Muhammad s.a.w. isi ajaran mere~ hany~ yang sat~
itulah; iman 'kepada Allah dan Hari Akhirat. . ' , " '~ "

Maka bersabdalah nabi kita 'Muhammad s.a.w. :

( '~ • , )" 9. ,/ t:{; , '<!'f· / ''/ ""
,~~~V~~".!v ,.,~~ • -j~\:f:')~\»1

"SesungguhnY{l leami sekalian nabi-nabi, agarria kami adalah SQtu."
(DirawikaiJ oleh Bukhari." diterlmanya dari Abi Hurairah).,.
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"Dan tidakIoh terjadl penelisihan padarrya,melainkan orang-orang yang

Kemudian dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an, Surat II (Al-Baqarah
jup; Iyat 213) :

./. ,!,/",,<·,,~t,.1~\/"P/.~/ \/~t, .11~t\/~
~ -.~~~ oU\ ~o~~~ O"'~ '->'~~/ •.. e» •

."... ..\.fj\ ~·//~~L:-'l\.~~\'" '"//j~ -r«: ~/
~ u;:-!~""''>' /' ~ U.J ~ O!..J,/, ~

( -.) , .l,-WG;:.\\/'':,.\"" "Y., ... ~ . - ~
"AdIIlIlh 11IIl17Wi4 itu umat yang satu, maJca dibanglcilkllnJoholehAllah

lUlbi-nabi, memberi IclulbaT gembira dan ancaman.danDill turunkan bersama
1f'Ien1r4 ltu ki/Qb dengan (beri3iklln)kebenman, untuk memutuskan di antara
rrruaUia daJizm Ml-h41 yang mt!'w pmeJisihklln. "(sampai ke ujung ayat],

Ayat ini menjadi dasar dari apa yang disabdakan Nabi Muhanunad
I.I.W. yang telah kita aalinlcan di atls tadi, yutu bahwa sekalian nabi itu
Ipma mereka adalah satu.

Lantaran ltu sudahlah sewajarnya dan sudahlah seyogyanya bagi orang
yang menpkui dirinya Yahudi atau Nashara, atau Shabi-in apabila telah
datans kepadanya berita Nabi Muhammad s.a.w. sebagai penutup segala nabi
dan ruul itu. bahwa dia sambut seruan itu dan dia pun menyatakan percaya;
"Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah" jua,
lebapi ruul-rasul yang dahulu dari padanya jua.

Kalau mereka mengakui Nabi Allah Musa dengan Tauratnya, mengapa
mereka tidak akan mengaJcui Nabi Mulwnmad dan Al-Qur'anoya dan Nabi
.... deopn Jnjilnya? Padahal agama nabi-nabi itu hanya SItU?

Kalau mereka mengaJcui Nabi Allah 'lsa dengan Injilnya, mengapa
mereka tidale pula mau mengaJcui Nabi Muhammad dengan Al-Our'annya?

Menppa terjadi perselilihan? Mengapa mereka menolak kerasulan
Muhammad dan kesucian Al-Qur·an. kalau mereka mengaJcui bahwa mereka
percaya kepada A11ah dan Hari Akhirat?

Ujung dad ayat 213. Surat ke-2 (AJ-Baqarah) yang pangkalnya telah
kita l8)inkan di atls tadi membuka sebabnya itu. Yaitu :

'" ,..,:/r::;\/ y ~.1.,,-!, .(":1\~\US~\t: ...
Jl'" " .. ~~ ~~~_, ~~ »<: !J ,c D~) '..1~'/\~~ --! (:';1\~W'~, ... ~ ~~-:. _. ~." ,

Ke.mudian dijelaskan pula di -dalam AI-Qur'aR, Surat II (Al-Baqarah
jup;ayat 213):.' ,

" /" ':'// <''''~t,-,~\/. //--:~·C\>~t.",·.-' l~t, /~'~ - •. ~ ~~,~ ~ (>..-.J''J ~/ -.M\:.J V.·~~""""'/· ---> ."/, '-' , .
" .•.• ' , '"

, \~t\/'//~' ~ ;;t./\ /'~\'··"'-"''''1'''~,'''''/·''..1/',~. '.. \) ~ ~O·.J • :x-.'~, ~ . ."""7'> ~ ~ r· '.~:!oJ "!.J..... ~,
, (~,~~~,):.'~.M~\~

. .

"Adalahmanusia i~ umat yang satu, maka diba'nglcitkanlah ol~h Allah
.Mb;'nab;', menlberi .k!iabar gembira "dilnancaman, dIln Dill turunkan bmama'
mere~ itu,lcitab dengan (beri3ikan) keb~n, u'ntuk memu~s"'ln di antara
~ daJam hal-hal yang mereka pmelisihkan " (sampai ke ujung ayat). .

• J

Ayat ini menjadi dasar dari apa yang disa~dakap. Nabi Muhammad
S.I.W. yang telah kita salinkan ,di atas t~di, yaitubahwa sekalian nabi ito
apma merelca adalah satu. , 'I /'

Laritaran itu sudahlah ~wajarnya <lan sudahlah seyogyanya bagi orang
yang menpkui dirinya Yahudi atau Nasliara, 'atali Shabi-in' apabila telah '
datang .1Cepadanyaberlta' Nabi Muhainrrlad s:a.w. ~bagai penutup segala nabi :
dan rasul itu, bahwa dia sambl,ltseruan itu dan dia pun inenyatakan percaya;
"'Fidak ada Tuhan meJainkan Allah dan Muhammad 'adalah Rasul Allah" jwi, .
.eb. ~l-rasul yang dahulu dart padanYil jua. " '

Kalau merelca menpkui Nabi Allah Musa dengao Tauratnya, mengapa
'merclca tidak akan mengakui Nabi Muhammad dan AI-Qur'llJlJ)ya dan Nabi
'Isa dengan Injilnya? Padahal agarna nabi-nabi itu hanyil satu?

. . Kalau merelca ,mengalCui Nabi Allah '!sa dengao Injilnya, mengapa
meb tidak pula mau mengakuiNabi Muhaminad dengao AI-Qur'anoya?

Mengapa' teJjadi penelisih8.n? Mengapa merelca menolak kerasulan
MUhimrnad dan kesucian ,AI:Qur'an, lcalau merelca meQgakui bahwa merelca
perelya kepada Allah'dan Hari'Akhirat? ' .
, Ujung dari ayat 213, Sura,t ke-2 (AI-Baqarah) yang panglcalnya telah

kita salinkan di atas tadi membulca sebabnya jtu. Yaitu :

'" '..1 :,/V'\/ ~:. -'.~!\~.<~\~\.w$~\\1 ...',~"'''~~~~~J O!~ )/_/, ,.!J. "

". , . •• -)' ,,,,1"'. '/\~~ ~ ~t\
(~W'.~ ••• ~ _ . ~ ~.,

" ' .
"Dqn tida1clahterja4i pmelisOum padllnya, melainkan orang-orang yang
, ,

272



273

teltJh didtltmtg{ okh Kitllb-1cilllb itu, Ialdlllt dGttDIf 1ceptldtlrnereb 1ce~
an-utmllrlffUl, Itmt4nDl1ctdm,Hm menu ...

lJm61cil - Itulah yang menjadi tebab mereka tidak mau percaya. Ada
pun kebenaran yang dibawa oleh Muhammad, tidaklah ada teliJihnYI denpa
yang diblwa oleh Nabi-Nabi yang tebelumnYI. Dengkilah YIIlI menjldi .blb
mereka tidak mau mengakui apl yang tenebut di dalarn Kitab-kitlb lUei me
reka sendiri, yang memberikan isyarat bahwi Nlbi akhir zaman akan datanS
menyempumakan syari'at Nlbi-nlbi yang terdahulu. Dan IpibOa denald YIDI
menjadi ual-usul dirt kebencian, plyalah akan menc:ari penyeleuian.

Itulah sebabnya maka dengan tegu Nlbi Muhammld Saw. benabda :
~ ~'" , ~/Ar. ",/"/,:1 / '/ :1(.4".ur-~')I\~~~J...'~r"J ~*t.~~fJ'.J

ott ~ f ) /,~ 1'.(/~\ ~ ·"'.......-1d..t \/./. '!\(vjllo/~6f~4!v ..J\;J\~"~,~Y-1:J~J
"Demi 'JUhan, YIlIIg aku ada daIIIm ttlngrm-Nya; tidIIklIIh m~

dasi hill IctdGlQnga~ in; seorllllgpun dari umat tnt. baik diD Ytlhudl 11_"",.
dill Ntl!lTtlllt, IcemudiantIU menu tidJl1cjuga I7IIIU perctI)Itl kepGdtlbI, I'JWIirbt
lean mtuuJc/.Qh diD Icedolam nertdc4" (Dlrawilcmt oIeh MIIIlim diui.A.bi MIui
AI-Asy'tuiJ.

OIeh sebab itu maka sejak Nabi Muhammad I.8.W. masih hidup. lpabila
ada orang Yahudi dan Nasram dapat membebaskan jiwanya dari penpruh
lingkungannYI, dart tekanan kepala-kepala 19ama mereka, maka denpn IUka
rela sendiri, dengan hati terbuka, mereka muuk Islam. TIdak Ida bujult
cumbu atau tipu daya atau paksaan.

Demikianlah misalnya seorang Yahudi terkemuka di Madinah, bemama
Abdullah bin Salam. Mulai saja nabi kit. pindah ke Madinah, lepa dari
pengaruh-pengaruh kawannya yang lain, di. pergi mendengarkan .ndiri ke
tika Rasulunah berpidato, dia simakkan baile-balk. Lalu keluarlah kata j'-9ur
dari mulutnya: "Aku tidak melihat tanda-tanda pada wajahnya bahwa dia.·
orang pembohong." Dan dia pun masuk Islam.

Pada suatu hart RasuluUah berlanya kepada oflJll-OflJll Yahudi, ..
kah ~reka kenai Abdullah bin SaIarn. Semuanya menjawlb kenai. Ditanya
rasuluDah bagaimana penilaian mereka tentana diri oflJll itu; .muanya me
muji, semua mengatakan bahwa dia.daIaJt llyid kami. pemimpin kami, orana.
yang karni aegani, 1agi mengerti mendalarn tentaq 19ama Yahudi. Tetapi ••
telah rasuluUah memberi tabu bahwa Abdu1lah bin Salam itu telah menpItui
Islam, telah mengakuinya aebapi ruulullah, .mua berputar haluan, menpta·

telah didlJta~ oleh Kita~kitab itu, 8eSlddh datang kepadll merdctllcetetrl1l8-
} an-ketmzrigan, lahtdl'an kedengkilln mere.ka. "t ' ,

Derigki! - Itt;llah yang menjad~ ,sebab mereka tid,ak ma~ ~~aYa. A~- ,
pun kebenaran yang dibawa oleh MUhammad, tidaklah ada se~sihnya denpn
yang, dib~wa oleh Nabi-Nabi yang sebel~~nya. Oen~ yang menjadi sebab
mereka tidak mau mengakui api 'yang t~rsebut di dalam Kitab-kitab IUci me-
reka ~ndiri~ yarig memberikan isyarat bahwl} Na~i alchn' zaunan ~an datang
menyempumakan syari'a, Nabi-nabi yang terdahulu. Dan apabila dengki yanl
menjadi asal-usul dari kebencian, payalah Jkan mencari'penyelesaian.

, Itulah sebabnya maka dengan tegas Nabi Muhanunad Saw. ~rsabda :
, I' , .

" ~ ";1""-/.q.( '), ~;"'.' ;1 /4'" ~t '", ~.(-f./
,~JJf~l,\~~~~\'~~ ~~*t.~&,~';J

/ ~ '<:'''''~f / ,;1•••/fd.!. ;,./.~-
(~O/~V~~) ..J\!.1\~~)~~.:%)"~~j~ :

, ' ' . , \

"Demi Juhan; yang aku ada dalam tangan-Nya; tidaklah mendengar
,dari hdJ,kedatanganmu ini seora1}Kpun dari umat i~,baik dia Yahudi tltllllp&l1l
dia Na:varri, kemudian itu mere/ct,l tidak juga'mQU'perctlJla /ceptlda/cu, meIain- "

, kan maSu.klah dia ke dalpm neraka." (DiTtnvikan oieh Muslim d/Iii Abi Must
,AI-Asy'ari)., "I,

, Oleh sebab itu maka sejak Nab. MuhaI1unad s.a:w. masip hidup, aPJbila "
ada ~rang Yahudi dan Nasiani dapat membebaskan jiwanya dari pengaruh
Iingkungatin~a, dari tek&nan kepala-kepala agama mereka, maka, denian suD
rela ,sendiri, dengan hati terbuka; $ereka maSuk Islam: Tidak ada' bUjuk

'eumbu atau tipu daya atau'pakSaan. ' , ' ,
Demikianlah, misalnya seorang Yahudi terkemuka 4i Madinah, ~mama

Abdullah bin Sa1an1. Mulai saja nabi kita piJidah ke Madinah, ,lepas dad"
pengaruh-pengaruh kawannya y~ lain, dia pergi mendengarkan sendiri b-
~tika Rasulull~ berpi,~to, dJa simakkan baik-baik.J.alu 'keluarllh ~ta jujur
dari mulutnya: "Aku tidak melihat tanda-tanda pada w.ajahnya bahwa 'Iliase-
orang ~mbohong." Dan dia pun masuldslam. I

, Pada suatu hari Rasulullalt bertanya: kepada orang-orang Yahudi;ap.
kah mereka kenai 'Abdullah bin Sa1am. Seinuanya' menjawab kenai. Ditanya '
rasuluDah' bagaimana' penilaian meie,katentang diri orang itu;,semuarlya m~- '
muji, semua mengatakan bahWadia adalall sayid kami, pernirilpin karni, orllia:
yang 'ksmi S(egani,lagi mengerti'mendaiirD tentang,agaJlJ!l¥ahuCU.,Tetapi se-'
telah rasulullah memben tabu bahwa Abdullah bin Salam itU telah menpkui .
Islam, telahmengak~ya sebagai rasUlullah, semua berputar haluan, men.ta-
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kan bahwa Abdullah bin Salam itu orang jahat ,
Orang Nasrani di zaman Rasulullah pun banyak masuk Islam dengan

suka relanya sendiri. Yang paling terkemuka ialah Najasyi (Negus) negeri
Habsyi (Abessinia), setelah beliau mendengar Abdullah bin Ja'far sahabat
rasuluUah yang h}jrah ke negerinya membaca Al-Qur'an Surat ke-19 (Maryam)
yang begitu jelas menerangkan penghargaan Al-Qur'an alas kesucian Siti
Maryam ibu 'Isa dan kelahiran 'lsa Almasih. Demikian pula terkenal masuk
Islamnya 'Adiy bin Hatim, anak dari dermawan Arab yang sangat terkenal
dalam sejarah, Hatim Ath-Thaa-iy. Demikian pula masuk Islamnya Tamin Ad
Dariy. Demikian juga masuk Islamnya Salman AI-Farisiy, yang asal-usulnya
Majusi menyembah api, pindah ke agama Kristen, tetapi akhirnya pindah ke
Islam atas nasihat seorang pendeta tua yang berdiam dalam satu biara yang
menyuruhnya meneruskan perjalanan ke Hijaz, karena di sana tidak lama lagi
akan bangkit seorang rasul penutup segala rasul, sebagaimana yang telah di
isyaratkan di dalam kitab-kitab suci.

Tetapi Heraclius, Raja Romawi di Suriah, yang hidup sezarnan dengan
Nabi Muhammad s.a.w. seketika sampai kepadanya sural rasulullah rnengajur
kan dia memeluk Islam, akhimya mengambil keputusan bahwa dia akan te tap
memegang teguh agamanya. Meskipun dia telah menyelidiki siapa nabi itu,
kepada musuh nabi sendiri di waktu itu. yaitu Abu Sufyan.

Dalam hati kecilnya telah diakuinya kebenaran nabi itu, tetapi kedu
dukannya, kebesarannya, kerajaannya, yang bertali erat dengan agama yang
dipeluknya, tidak memungkinkannya buat meninggalkan agama Nasrani.

Sungguhpun dernikian, penghormatan rasulullah s.a.w. masih tetap
istimewa kepada Yahudi dan Nasrani, sebab mereka beliau akui sebagai umat
yang keturunan Kitab dan kedatangan nabi-nabi. Mereka dibahasakan Ahtul
Kitab atau Utul-Kitab, yang berarti ,umal yang menerima kitab suci, Dan
sampai hari kiarnat pun bagi rnereka masih tctap terbuka pintu buat masuk
ke dalam Islam. Dan dengan ini pulalah kita paharnkan ayat 62 dari Surat ke-
2 Al-Baqarah yang terkenal itu, dilengkapkan dengan ayat 69 dari surat ke-5
Al-Maidah yang sama artinya dengan ayat 62 dari Surat ke-2 Al-Baqarah itu;
yaitu bahwasanya orang yang beriman, orang Yahudi dan orang Shabi-in serta
orang Nashara. barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, di-
. sertai pula dengan amalan yang saleh, lidaklah mereka akan merasa ketakut
an dalam menempuh hidup ini, dan lidaklah rnereka akan merasa dukacita
karena ancaman dosa.

. kan bahwa Abdullah bin Salam itu orang jahal.
Orang Nasrani di zaman Rasulullah pun banyak masuk Islam dengan

~uka .relanya sendiri: Yang paling terkemuka ialah' Najasyi (N~gus) negeri ,
Habsyi ,(~be'ssinia), .~telah., beliau mendengar Abdullah bin ,Ja'(ar sahabat .
rasulullah yang hjjrah' ke negerinya membaca AI-Qur'an Surat ,ke-19 (Maryam)
yang begitu jelas menllrangkan pen~argaan AI-Qur'an fltas kesucian Siti
Mary,m ibu 'Js~ dan kelahiran 'Isa Almasih. Demikian pula terkenal masuk
Islamnya 'Adiy' bin Hatim, anak dari dermawan Arab yang sangat terkenal
dalam sejarah, Hatim Ath-1haa-iy.'Demikian pula masuk Islamriya Tamin Ad-

" Dariy:Demikian juga masukIslamnya, Salman Al-Farisiy, yang asal-usu!nya
Majusi menyembah api, pindah ke agama Kristen,tetapi akhirnya pindah ke
Islam atas nasihat seorang pendeta tua yang berdiam dalam satu biara yang
menyuruhny~ me~erusklm perjalanan ke ~ijaz, karena di s,ana tidak l~a'lagi
akan bangkit seorang rasul penutupsegala r~sul, sebagaimana yang telah di-
isyaratkan di dal~m, kitab-kitab suci. .

Tetapi Heraclius, Raja Romawi di Suriah, yang hidup sezaman dengan
,Nabi Muhammad s.a.w. seketika sampai kepadanya surat rasulullah meng~ur-
kan dia memelukIsl~, akhirnya rit,engambil keputusan bahwa dia akail tetap
memegang teguh' agamany:a. Meskipun dia telah menyelidiki siapa nabi'itu,
kepada mllsuh nabi sendiri di waktu itu, yaitu Abu Sufyan.

D3laIlJ hati ,kecilnya telah diakuinya ke.benaian nabi ltu, tetapi:kedu-
duka'nnya, kebesara'nnya, ke~ajaannya; yang bertali erat dengan agama yang'
dipeluknya, tida~ memungkinkannya buat meninggalkan agama Nasrani,'

Sungguhpu~ ~emikiari,. penghormatan rasulullah s.a.w. masih tetap
.ist'ini,ewa kepada Yahudi dan Nasrani, sebab mereka beliau akui sebagai umat
yang keturunan Kitab dim kedata~gan nabi-nabi. Mer.eka dibahasakan Ahlul-
Kitab atau Utul-Ki~ab" yang berarti ,umat yang menerima kitab sud. Dan
sampai hari kiamat pun bagi mereka masih tetap terbuka pintu buat masuk '
kedalam Islam. Dan dengan'ini pulalah kita pahamkan ayat 62 dari Surat ke;
2 Al-Baqarah yimg terkemil it1J, dilengkapkan dengan ayat 69 dari surat ke-5
Al-Maidah' yang sarna artinya dengan ayat 62 dari Surat ke-2 Al-Baqarah itu;
yaitu ballwasanya orang yang beriman, orang Yahudi dan orang Shabi~in serta
orang Nashara" barangsiapa yang bedman kepada Allah dan hari akhirat, di-

, '. sertai pula dengan ama\an yang saleh, tidaklah mereka akan merasa ketakut-
, an dalam menemp'uh hidup ini; dan tidaklah mereka akan merasa du)cacita

karena ancamandosa ..
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Maka timbuUah pertanyaan, mengapa seruan ini disampaikan terlebih
dahulu kepada orang yang telah mengakui beriman? Artinya kepada orang
yang telah Islam? Mengapa tidak dicukupkan saja peringatan ini kepada
Yahudi, Nashara dan Shabi-in, padahal mereka yang memang tidak mau rnem
percayai Allah dan Hari Akhirat dengan lengkap? Sebab mereka tidak mau
mempercayai Nabi Muhammad dan Al-Qw'an ?

Memang apabila seruan Allah telah datang, orang mukminlah yang lebih
dahulu mendapat seruan. Perintah-perintah berat yang menghendaki tanggung
jawab, sebagai perintah puasa, perintah meninggikan kehormatan rasul, perin
tab menegakkan budi yang luhur, perintah menegakkan hukum, semuanya

Mengapa didahulukan menyebut orang yang telllh beriman ?

'71dJl1c adJl paksaan daJam agama, {karena] telah sejeliu-jeliunya di
antarayang beTIIIT dan yang tugelinc;'. Malea barangsilzpa yang merwlak segala
persembohan kepada thaghuth dan percaya kepada Allah, sesungguhnya dill
telah berpegang dengan tali yang teguh, yang tidak akan berorak Iagi. Dan
A Yah adaJJlhmendengar, logi melihat. .. .

Maka selama masih ada dalam kalangan Islam ini umat yang selalu me
ngadakan dakwah, menyeru kepada jalan kebajikan, menyuruh berbuat
mal ruf dan mencegah berbuat munkar dengan dasar iman kepada Allah dan
berani berjuang bekerja keras untuk itu; dan selama umat ini masih memper
dalam keyakinannya sendiri akan kebenaran agama yang dianutnya, meskipun
Ahlul-Kitab itu tidak masuk Islam, tidaklah mengapa. Biarlah hidup di dunia
ini dijadikan tempat berlomba berbuat baik : ..

~ (/~'«.-t'J' \ \"'- ~ , \<'
.~~~~. *'\1

"""Berlomba-Iombalah kamu berbuat kebai1can...

.•..
·Tidak ada paksaan
, Yang penting dalam hal agama ini adaIah dak~ah, b~kan paksaan. Dan
ini dijelaskan di dalam Surat ke-2 Al-Baqarah ayat 256 yang tedcenal :

..·!I~~~'~_<?.'/~a~\-( ~\\/:'/t ~/~, . ~~ ~'iY'~/v--'-:~ ~ ~ ~ ~ 9'-- ~ ,
. ~ /\~~,<q~!"J/'\'\o/':'\~~\ J.:ti ~~ ~.~~

~. ./' UF'J' J.Jv--':.- ././ .>~ .
. A A' ,•• 7' /7'./'//11 /
',(~'" ~\) .• ~~~~

'Tidalc,ada paksoan daJam agama, (karena) telah sejelas-jeltlsnya di
antarayang benar dan ya~g tergelincir ..Moka batangsiapa yang menoiaJc segala
persembahan kepada thaghuth dan p'ercaya,kepada,Al?ah, se~ngguhnya dill
telah berpegang dengan tali yahg teiuh, yang (idak akan berorak lag;. Dan
AUah qdalah mendengar, lagi melihat." .
· . Maka Selama masih ada dalam kalangan Islam ini umat yang selalu ine-
ngadakan dakwah, menyeru kepada jalan kebajikan,' meQyuruh berbuat
rna; ruC dan I'n'encegah'berbuat' munkar dengan dasar iman kepada Allah dan
'berani berjuang bekerja keras untuk itu; dan selama umat ini masih memper-
dalam keyakinannya se.ndiri akan kebenaran agama yang dianutnya, meskipun
Ahlul-Kitab itu tidak rna'suk Islam, tidaklah mengapa. Biarlah hidupdi dunia
ini dijadikan tempat berlomba berbuat baik: _ ' ., ,

. . ' .' I •• (~~J'\\:/_-:::" ' \-1
. " • ~~~~ ',c*'\t

"Berlomba-lombalah ~u berbuat kebaikan'" '\. ./,

) \

, M~ngapa didahulu1can menyebut orlzng yang te1ah beriman ? .

Ma~a tiJJ1bullah, pertanyaan, mengapa seruan ini disampaikan terlebih
d.ahulu kepada 'ora,ng yang telah men&*ui beriman? Artinya kei>ada .orang
yang telah Islam? Mengapa tidak dicukupkl!J} saja peringatan ''ini kepada
Yahudi •.Nashara dan Shabi-in, padahal.mereka yang memang tidak mau·mem-

·per~ayai Allah dan Hari Akhirat dengan lengkap? Sebab mereka. tidak mau
mempercayai Nabi Muhammad dan AI-QUI'an. ? ,

Memang apabila seruan Allah telah datang, orang muk.min1ah yang lebih
dahulu mendapat seruan. Perintah-perintah betat yang menghen~itanggung
jawab, sebagai perintah puasa, perintah menmggikan kehOfl11iltan rasm, perin-.
tah menegakkan budi yang h.ihur, perintah menegakkan hukUni, semuanya
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"Belum juga}ah tiba masanya bag; orang-orang yang telah mengaku per-
f

caya itu, agar supaya khuJU' hati mereka karena ingat kepada Allah dan [ke-
pada) apa yang diturunkan daripada kebenaran: .. (SIl11Ipai akhir ayat)

Hendaklah leila camkan sedalarn-daIamnya. mengapa orang yang telah
beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan Han Akhirat disuruh beriman 1agi.
Camkan sedalam-dalarnnya, mengapa maka orang yang telah mengaku ber
iman ditanyai, belum jugakah mereka akan khusyu'? Camkan pula sekali lagi,
mengapa maka orang yang telah beriman terlebih dahulu disebut, disuruh ber
iman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan sesudah orang beriman baru disebut
Yahudi dan Nashara dan Shabi-m.

disampaikan seruan terlebih dahulu kepada orang yang beriman, walaupun
syariat Allah itu teruntuk bagi seluruh manusia.

Bahkan orang yang beriman diperintahkan supaya beriman !
Kita tegaskan sekali lagi; orang yang beriman diperintahkan supaya

beriman: Perhatikanlah surat ke4 An-Nisa ayat 135 yang berbunyi :ss l\'-"~(.Ar-'// ~\,\~~ \r-!/\~~.1\(~:~
~~, ;, '" !.J,/~...)J/ >~ ~ c:.t~ "f .
!\ .~. ,,;/.,,~~-t' i/~ 4 I/,...{./.\~//'\~

A.U ,--,"" ~. If \ ~\ \:oN \ ~ t.P'_, s- • _~.J . ~ ~ ~ I "'t" '" ~, '!) ,

\#·/.y<i<4 <'_~ . ~\ ::"\\/ ~/ ~ .•~~//
~ ~c.J-1#" u: ~~,"/ ~..J''_' '!.J~.J
~'(l"'\..:.J \)
"Hai orang-orang yang telah beriman! Berimanlat: kamu kepada Allah

dan msul-Ny«, dan Kitab yang diturunkan kepada rasul-Nya itu, dan Kitab
yang diturunkan dari sebelumnya. Dan barangsiapa yang tidak mau percaya
kepadtl Allah dan malaikat-malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul
Nya, diJn kepada Hari Akhirat, maka sesungguhnya telah tersesat dill, sesat
yang tI11UIl jauh. ..

Dalam Surat ke-57 Al-Hadid ayat 16, didesak lagi orang yang telah ber
iman itu supaya mereka khusyu' kepada Allah. Demikian bunyinya:

.....«I~-'.J,\«I ',0,~-:~ .i.i :'\0'/\<"1\ ,""-{(i....D•.;Jl....J/ '-t;}J~.P u ~ LT..",."/ '::}_ )
,!/j''' ,;(" ......,~,) .. ,~\.' ..... ~ """",;

, r .'
,.f'

, "

disampaikan. seruan terlebih dahulu kepada orang .yang beriman, walaupun
syariat Allah itu' teruntukbagi seluruh manuSia.

- Bahkan orang yang berinian aiperintahkan supaya ~erirnan ! '. ,
.. Kita tegas~an' sekali·lagi; orang yan,g beriman diperintahk;m supaya"

-"beriman. P~rhatika:nlah surat ke-4 An-Nisa ayat 135 yang berpunYi : ' .

j~:'1\1~~~A1',1';/~\,\'--! \~!,/\~:~~\(~:\;'
.~~, ;, 7 ~,,;~~J/ >~:r v!."", "f-
. ~ L 'Y?' ./ '//l..~.,I.'-C'. i-:'~\ -{, \)......:f\/~//:P',/
4U\_~..,. .••••••:. : •...•".rJ """~ w~ .
", ,;,. ";I./"';,.~' 'J' ~ t > ",!J, 'i> (

\.r~~~~ili ·~r:!'t\/~/ ~ ..~~/~_...... ~ ~~,;; ~-'.,~~~.J
~~~~\) ,

''Hai orang.iJrang yang telah beriman,! Berimanlah kamlf kcpada Allah
,d~n' rasul-Nya,\ dan Kitab yang diturunkan kepada r~ul-Nya' itu, .~n Kitab
yang diturunkan dari, sebelumnya. Dan btzrqngsiapaya1)g fid~k mau perclf),la
kepada Allah ,dan ma/aikat-malaikat-Nya dl,znkitab-kitab-Nya dan \rasul-raSt,ll-
Nya,' da~ kepada Hari.Akhirat, maka s(!sungguhnya te!ah tersesat dia, s~sat
yang'amat jauh. " , . J'

I. "

Dalain SqraLke-57 AI-Hadid ayat'16, didesak lagi orang yang telah ber-
, iman itu supaya .mereka'khusyu' kepada Allah. Oemikian bunyinya:

, •. I'; ..

.:::l~t'~./4i)\ ~ -"-'.:'r:E~=\\'l'/\ <~~ :\;1(\~ tJ/ ~J)~~ U ~ iX,/"/.Y.!'.J!
(. '~/i'/~. (" ....•.•..~h) ....~\ ....o

.•• 7 1./"/

"Belum jiigalah tiba masahYIl hap 0rang-6rang yang 'telah mengctkUpe~-
caya itu, agar supaya khusu' hati, mereka karena ingat kepada Allalz dan (ke-
pada) apdyang'diturunka!' daripada kebenaran. "(sampai akhir ayat)

. Hendaklah kita camkan sedalam-dalarnnya, mengapa orang yang telah
berlInan k~pada Allah dan rasul-Nya: dan Hari AIChirat disuruh beriman lagi.
Camkan sedalaqi~dalamnya" mengapa maka orang yang telah mengakti ber-'·
iman 'ditanyai, belum jugakah mereka akan khusyu'? Cairilcin pula sekaIi lagi,
mengapa maka orang yang telah berlman terlebih dahulu disebut,.disuruh ber-
iman kepada Allah dan HariAkhirat, dan sesudah orang beriinan buu disebut
Yahudi dan Nashara dan Shabi·in. . . .

216
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Dunia
Hidup kita yang sekarang ini dinamai hid up "dunia". Dunia bahasa

Arab artinya dekat. Jadi hidup kita yang dekat. Di sinilah kita setelah sampai
umur dan berakal (mukallaf), mulai memikul tugas untuk berbuat baik dan
menjauhi yang buruk. 8erusahalah kita dan berjihad, bersungguh-sungguh me
lawan segala hawa nafsu dan perdayaan syaithan yang selalu mengganggu lang
kah kita di dalam rnenuiu pengisian hidup itu dengan yang lebih baik.

2 Pokok Kepercayaan Islam Tentang Hari Kemudian

Sebab sebagai juga orang Yahudi, Nashara dan Shabi-in masih banyak
yang mengaku pengikut Musa dan 'Isa, padahal dengan disadari atau tidak,
mereka telah menempuh jalan lain, jauh daripada yang digariskan oleh Allah
dan rasul-Nya. Atau telah mengaku dengan mulut, bahkan pun dalam hati,
tetapi tidak terbukti pada perbuatan.

Maka marilah kita baca Al-Qur'an dengan seksama sesudah membaca
Al-Fatihah sebagai surat pertama kita pindah kepada Surat ke-2 (Al-Baqarah),
kita mulai membaca sejak dari ayatnya yang pertama :

/.-! ~.J/".1( /'~'1\ "P'r· ·'~'/"'''''''~'Jl...-1i 1,f'. ~?\
~_..X,J!jJ ·~S~M--:-:.J')~\~)·
r : 1( ~,,_'...!.I4.1 \.1:"......~~\/. ..v:..r>~\,
ir.:-'./!J' cJ~_" '...)...)~. (.)~..J ~_ ;.-

4" D/'~~""""~\\'~.' J':~~a;J\J'~-'.\~<'''! :'"
~/~ ;,'J ~~ rt ~ - _!;. 'I s- u-"y.
./~ •• ""',"" Jj""'1""" 4 '/, ''''~ ......~ .. /.,,,,,,,,.1......" . I..... , ,.J,J' \~ ... I <:» al..._)...... ~ / ~~r/-.;;~~"'-' _,'!J • (.)~/_7-

(,,-, ~)I)
"AlifLaam-Miim,
Itulah dia Kitab itu, tidak ada keragu-raguanlag; padanya, petunjuk

/xzgi orang-orangyang bertakwa; {Yaitu} orang-orangyang percaya kepada
yang gaib, dan mendirikan sembahyang, dan mereka belaniakan rezeki yang
Kami anugerahkan;Dan orang-orangyang percaya kepada apayang telah di
turunkan kepada engkau, dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau, dan
mereka pun yakin akan Hari Akhirat; Orang-orangbegitulah yang [hidup]
dalam peturquk dari Tuhan mereka, orang-orangbegitu/ah yang akan men
capaikejayaan:"

i ,

2.. Pokok ,Kepercayaan'Islam Tentang Harf Kemudian

~nw >

Hidup kita yang selcira~g ini dinarnai hidup "dunia". Dunia bahasa
. Arab artinya dekat. Jadi hidup kita ya,ng dekat. Di s~lah'kita sete~ Sarnpai

umur dan berakal (mukallaf), mulai memikul' tugas untuk berbuat baik dati
menjauhi yang bUt-uk. Berusahalah kita dan berjihad, bersungguh-sungguh p1~-
lawan segala hawa nafsu dan perdayaan syaithan yang selah.•menggangg4 lang-

. . r

kah .kita df dal~ menuiu pengi~ian hi~UP itu dengan. y,ng lebih baik. ..'
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Aial dan mauI

Setelah cukup janjian hidup kita (ajal), maka kita pun matilah. Apa
yang dikatakan mati menurut pandangan Islam? Mati ialah perpisahan di
antara rohani kita dengan jasmani kita. Sebab nyawa meninggalkan badan
kita. Tubuh kita yang kadar kembali kepada anasirnya semula, yaitu tanah.
Dan rohani kita kembali kepada yang menyuruhnya datang, yaitu Tuhan.
Oleh sebab itulah maka jika ada kita mendengar berita kematian seseorang,
dianjurkan kita menyebut :

Bersabda Nabi kita Rasulullah s.a.w. :

J ,,1/-1\ ....,/~"/~4\\'?,:!!\/.///,1 .. ~ ../ "/
)~..Jt.;J.~ .. ~~1.) t 4ij) ~ ..J,V!4U)\~~
I .. J'" ",..",../.

(t4A~ \ '-'//", ,~t\.J, / ..\ I ~\.-1 '...1/ \/ j\ -:::'!_ 6 ~'",. ,,~ ~ ~ t.5 .4W (.)~..J u' '-A:' -:'~ ~ \,/ • "" .. / :.7- - .. v- ",.

JIf)l\~~.U;:'~(;~;~~\~\;l)~6\~i.j~
~)1..;y~ ~t j "~/\~'-r.1:,1,,/, ~\/t~./. / ~~~ ~f!-» ~/

( . L~' ') ,''',1.1V ,!,~{..«:r=>(J.T'~'''..!.'''''' . \&o~~ ~.J\ ~~~
"Daripada 'Abdullah bin 'Umar [ridhaAllah alas keduanya], bahwa se

orang laki-laki datang kepada Rasululiah S.a.w., lalu bertanya: "Ya Rasutal
lah! Yang manakah manusia yang lebih dicintai oleh Allah?" Ma/cQbersabda
beliau, ''Manusiayang paling dicintai oleh Allah ialah siapadi antaramereka
yang lebih bermanfaa: kepada sesama manusia.Danperbuatanyang paling
disukai oleh Allah ialah kegemblraanyang dimasukkan ke dalam hati seorang
muslim: hiJangkaniahkesusahannya;bayarkan hutangnya, atau usir kelaparan
dari dirinya." (Al-Hadis, dirawikan oleh A I-Asfahaniy)

Oleh sebab itu, berapa pun usia diberikan Allah, terserahlah kepada
Allah. Yang penting bagi kita ialah kesadaran diri atas hidup kita, yang ber
pokok pada: beribadat kepada Allah, berkhidmat kepada sesama manusia.

Berapakah panjang umur kita? Itu bukanlah menjadi ukuran. Dan bera
pakah kekayaan kita? Itu pun tidak menjadi nilai di dalam menegakkan keba
ikkan itu. Biarpun umur tidak panjang, yang penting ialah isinya. lsi umur ia
lah amal yang baik.

I Berapakah panjang umur kita? Itl,l bukanlab menjadi ukuran. Dan bera- .
pakab kekayaan kita? Itu pun tidak menjadi nilai di dalam menegakkan keba-
ikkan i!u. Biarpun ~ur tidak panjang, yang penting ialab isinya. lsi w:nur ia-
lab amal yangbaj.k. '

, .

BersabdaNabi kita Rasulullah s.a;w. :
,':& IJ.~..?/:-i'\/"~-'/~/\\1,:/"'\/·/'//.-'..~ ../ ../

;)~"')l.:J.~ ••• ,~0 t ~ ~ -s.4.>! ~\~:r" { •• 'J"---- """,e", ",_~~3'{//"\l'~t\-,,{,/.\' ~ \~ '''; / \/ j\::::1. ~ ~.
• /' ,,~ '> ..., \;;..) t..>' .4.U (,)--'...) \> t ' Y.:' ~ ~ 4.U'

" -/ • V....... •• /' :...;T - •• , ~ /'

'Jtr~\~'/, ~ '.-'.1/.=1 ~ \~, ,ffr~/h\ /t\~
."7' ~', :.!J ~ ~ /'~ ~)(Jj l.:.oJ ~ & (J\,U

'~j\tY~'/;,:j5t j "~/\~.1-r.~!f.-'.1 ~\/q....... . ,/' 't:r-4P'.~ ~J""';» U>
( ·L~' ') '\"•.~ /f/ -'!\~{"\~'/.1../aT'~'~~,...) • \&-~~ ~J\\Z:',)~

, '

,"Daripada 'Abdullah bin 'Umar (ridha Allah atas keduanya), bahwa se-
oranglaki-laki datang. kepada RasulullOh s.a.w., lalu bertanya: "Ya Rasulul-

, lah! Yang fnanakahmanusia yang lebih dicintai oleh Allah?" Maka'bersabda
beliou, ''Manusia yang paling dicintai oleh All~h iolah napa di 'antara mereka
yang lebih' bennon[oat kepada sesama' manusio. Dan perbuatan yang palin,g
disukai oleh Allah Uzlahkegembiroan yang dimasukkan kedillam hati seorang
muslim: 'hilangkanlah kesusahannya, bayarkan f/utang"ya, aiau usir kelaparan
dan dfrinya." '(Al-Hadis, dirawiTctlnoleh A l-As[ahaniy )

, Oleh sebab itu, berapa pun usia diberikan Allah, terserahlah kepada
Allah. Yang pentingba,gi l.dta ial;m kesadaran di.ri atas hiqup kita, yang ber-

l ppkok pa~a: beribadat kepada Allah, berkhidmat kepada sesama manusia.
I J •.

. '

Ajal dan 'rZliUt

Se.telah cukup janjian hidup kita (ajal), maka kita pUrimatilah; Apa
yang dikatakan mati ~enurut pandangan Isla~? Mati .ialahperpisahan di'

'an tara ro~ani klta dengan jasmani 'kita. Sebab nyawa meninggalkan., badan
kita. Tubuh kita yang kadar kembali kepada ~asirnya semula, yaitu tanah.
Dan rohani kita' kembili kepada yang menyuruhny.a datang, .yaitu Tuhan .

. Oleh sebab' itu~ah maka jika' ada kita mendengar !Jerita kernatian seseorang,
dianjurkan kita menyebut : .

278



279

I) Lihat buku kami "Tasauf Modern". Kupasan panjang lebar ten tang sebab-sebab
takut mati.

A/am qubur

Setelah seseorang meninggal dunia, masuklah dia ke daJam wilayah alam
permulaan daripada kehidupan kekal itu. Bernama 'alarn qubur. Walaupun dia
mati terbakar , atau hancur di dalam perut ikan, atau berkubur di tanah se
perti biasa, nama semuanya ialah 'alarn qubur. Baru saja masuk ke dalam wila
yah alam qubur itu datanglah dua orang malaikat. Seorang bernama Munkar,
dan seorang bernama Nakir. Lalu dimulailah pertanyaan kepadanya ten tang
amal usahanya selama dalam dunia, baiknya atau jahatnya. Ditanyai lebih da-

.<'-" ,/~\~\~.!o!.\~\
I..)~~/ _ ~ »~VJ:.

"Kita ini semuanya kepunyaan Allah, dan kita semuanya kembaJl ke
pada Allah."

Oleh karena yang demikian maka mati bukanlah pupus, bukanlah hilang
dan habis. Mati hanyalah pergantian sifat hidup, daripada fanaa kepada
baqaa. Daripada dunia kepada akhirat.

Selama kit a hidup di dunia, janganlah dilepaskan pendirian yang derni
kian itu. Bahwa kita tidak lama tinggal di sini, dan kita mesti mati. Dan segala
yang bernyawa mesti merasai mati. Dan mati itu hanya sekali saja. Sesudah
mati, tidak akan ada mati yang lain lagi. Maka apabila kita telah menginsafi
keadaan ini, lalu kita mengisi kehidupan dengan amal saleh tidaklah kita me
rasa takut akan mati lagi. Orang yang enggan menghadapi maut, padahal dia
mesti mati, adalah karena hatinya amat terpaut kepada dunia ini. Sehingga
apabila dia telah mesti mati, dia pun takut mati. Dia merasa takut mati,
karena sakit akan bercerai dengan yang dikasihi. Apabila dia takut, bukanlah
takut kepada mati itu sendiri, tetapi takut akan kesalahannya sendiri. J)

Mati itu tidaklah lama. Hanyalah beberapa detik saja, yaitu ketika
putusnya nyawa manusia. Setelah selesai nyawa meninggalkan badan, dia pun
tidak mati lagi. Dia telah mulai menginjak alam lain, yang lebih kekal. Bahkan
kadang-kadang mati itu disebut dengan nama lain, yaitu "liqaa", artinya per
temuan. Yaitu permulaan pertemuan dengan Iuhan. Dan orang yang beriman
apabiJa diingatnya bahwa mati adalah satu kemestiarr-akan berjumpa dengan
Tuhan, timbullah keinginan dan kerinduannya. Itulah sebabnya maka kita
dapat melihat wajah dari orang yang mati. Ada yang kelihatan bersedih, dan
ada yang kelihatan dalam kegembiraan dan senyum simpul.

, , I

.--(~-' r/d\ \t\~~\~
tJ~l)y _ ,f; ~/ / \>1

~'Kita ini semuanya kepunyaan Allah, dan kita semuanya kembaJi ke~
pada Allah." .

Oleh karena yang demikian ~aka mati bukantah pupus, bukanlah hUang
'dan habis. Mati hanyalah pergantian sifat hidup, daripada' fanaa ,kepada
baqaa. Daripada dunia kepada akhirat. '

, Selama 1dta hidup di dunia, janganlah dilepas1Qln pendirian yang demi- '
kian itu. 'Bahwa kita tidak lama tinggal di sini"dan kita mesti mati. Dan segal!l'
yang bemyawa mesti·merasai mati. Dan mati itu hanya seka1i saja. Sesudah
mati, tidak akan ada mati yang lain lagi. Maka apabila kita telah menginsafi
keadaan ini, lalu kita mengisi kehld~pan dengan amal saleh tidakl$ kita me-
rasa takut akan. mati ·lagi. Orang yang enggan menghadapi maut, pada.hal dia
mesti mati, adalah karena hatinya amat terpaut kepada dunia ini. Sehingga
apab~a dia t~l:m me'sti, mati, dia pun takut mati. Dia merasa tak~t in~ti,
karena soot aka,n' bercerai 'dengan yang dikasihi. Apabila dia takut, bukanlah '
takut kepada mati itu sendiri, tetapi takut akan kesalahannya sendiri. '])

Mati itu tidaklah lama. Hinyalah beberapa. detik saja, yaitu ketika
putusnya nyawa manusia. Setelah seles,Hnyawa meninggalkan badan, dia pun
tida'k matilagL Dia t~lah mulai menginjak alam lain, yang lebih kekal. Bahkim
l,cadang-kadang mati itu' disebut dengan nama lain, yaitu "liqaa", ~rtinya pet-
temuan. Yaitu permulaan pertemuan dengan Tuhan. Dan orang yang beriman
apabila diingatnya bahwa mati adallih satu kemestia akan berjumpa dengan
Tuhati, timbullah keinginan, d:m- kerinduannya. Ittilah sebabnya maka kita

. dapat melihat wajah dari orang yang mati. Ada yang kelihatan bersedih, d,an
, ada yang kelihatan dalam kegembiraan dan sen~m simpul.

Alam qubur _
I 'l

, Se'telah seseorang meninggal dunia, masuklah dia ke dalam wilayah alam
permulaan daripada kehidupa,n kekal itu. Bermma 'alam qu'bur. WalllUpun dia
mati terbakar, atau hancur di dalam perut ikan, atau berkubur di tanah se-
,Perti biasa, nama semuanya ialah 'alarp qubur. Baru saja masuk ke dal~ wila-
yah alam qubur itu datanglah dua orang malaikat. Seorang bernama Munkar,
Clan seorang bernaina Nakir. Lalu dimu1ai1ah pertanyaan kepadan:ya ten tang'
amal usahanya selama dah~m dunia, baiknya ~tau jahatnya. Ditanyai lebih da-
l . . t·· •

1) Lillat buku kami "Tasauf ¥odern". Kupasan panjang iebar ten tang sebab-sebab'
takutmatt - , '. , " "

. \
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hulu pendiriannya tentang Tuhan. Adakah ia mempercayai Tuhan? Adakah
dia mempereayai rasul? Adakah ia mengikut yang diperintahkan dan meng
hentikan yang dilarang? Dan lain-lain.

Ketika itu orang terpaksa jujur. Tidak dapat memberikan jawaban
dengan suatu kedustaan pun.

Kalau kita pikirkan ini dengan tenang, lekaslah kita dapat pereaya.
Bagaimana seseorang ketika itu akan sanggup berdusta? Padahal dia pada
waktu itu telah roh semata-mata? Bukankah dusta yang kita lakukan setiap
hari di dalam hidup kita yang sekarang ini dibantah oleh hati nurani kita sen
diri? Sedangkan di hadapan orang yang ahli tentangjiwa, atau orang yang ber
jiwa lebih besar lagi, gugup kita mengucapkan suatu perkataan dusta konon
lah roh kita semata di hadapan malaikat, yang roh semata pula.

Pendengaran kita ditanya, penglihatan kita ditanya dan hati nurani kita
ditanya. Semuanya tidak dapat menjawab lain daripada kejujuran.

Maka teringatlah kita akan alat penangkap suara yaitu taperecorder.
Dengan alat itu tidaklah ada perkataan kita yang dapat lepas begitu saja.
Semuanya tercatat. Kita tersenyum simpul mendengarkan suara kita sendiri
apabila tapereeorder itu diputar orang di hadapan kita, dan kadang-kadang
dapatlah kita mengetahui di mana segi kelemahan pembiearaan kita dan
mana yang menarik. Bukankah pendapatan tentang tapereeorder itu adalah
mengetahui rahasia yang ada dalam alam, yang telah nyata ada, tetapi baru
sekarang kita ketahui? Tidakkah kita percaya sekarang bahwasanya segala per
buatan kita, baik sedang bersama orang banyak, atau seketika duduk sendiri
an di dalam kamar, bahwa semuanya itu tercatat.

Itulah yang diputar kembali di hadapan kita di alam qubur.
Alangkah senangnya hati kita melihat kebajikan yang telah kita kerja

kan, cukup tercatat. Dan alangkah malunya, bahkan takutnya kita bila
melihat kesalahan yang telah kita perbuat. Mana lagi yang tersembunyi?

Sebab itu ma.ka Imam Al-Ghazali ahli fllsafat dan ahli tasauf Islam yang
besar itu, dengan seeara yang masuk a.kal telah dapat memberikan keterangan
kepada kita di dalarn kitab-kitabnya ten tang kemungkinan bahwa orang di
dalam alam kubur itu melihat ular besar hendak menggigitnya, api datang
membakarnya, kala dan lipan yang amat bisa, dan lain-lain sebagainya. Masuk
lah di akal kita, bila kita bandingkan hal itu dengan hidup kita yang sekarang
ini. 8erapa banyaknya pelanggaran hukum budi, hukum Tuhan dan hukum
masyarakat yang terlanjur kita melakukannya, lama-lama menjadi ular, lipan
dan kala terhadap diri kita sendiri. "Dosa merigejar-ngejar kita. It Perasaan hati
sanubari yang halus membantah dan memberontak atas perbuatan Idta yang
salah itu.

hulu pencliriaiUlya < tentang Tufum. Adakah ill.m~'mpercayai Tuhan? Adak.ah
dia, menipercayai rasul? Ad.akah ia mengikut yang diperint8hkan dan meng-
hentikan yang dilarang? Dan lain-lain.

,) Ketikaitu orang 'terpaksa jujur, Tidak dapat memberikan jawaban
dengan sua,tu kedustaari pun. f

;' ,Kalau kitapiJ9rkan ini dengan tenang, lekaslah ki~ dapat percaya.
Bagaiinana seseorang ketika itu akan sanggup. berdusta? Padahal dill. Rada

, waktu itu telah roh semata-niata? Bulcinkah dusta, yang k!ta'lakukan seliaI' .
hari, di,dalam hidup kita yang sekaring ini dibantah oleh hat'i nuranikita sen-
diri? Sedangkan di hadapan orang yang ahli tentangjiwa, atau or~g yang ber-

, jiwa lebih besar lagi, gugup kita mengucapkan suatu perkataan dusta konon-
.lah roh Iq.ta semata di hadapan malaikat, yang roh semata pula. f

Pendengaran kita ditanya, penglihatan kita ditahya dan hati nurani kita .
ditanya. Semuanya tidak .dapat menjawab lain daripada kejujuran.

~aka ,teringatlah kita akan alat penangkap sU:ar~yaitu taperecorder.
Dengan alat itu tidaklah ada perkataan kita yang dapat lej>as begitu saja:
Semuanya tet~tat.Kita tersenyum simpul mendengarkan suara kita: sendiri
lI.pabila' taperecorder' itu .dipJ1tar orang eli hadapan kita, ~an kadang-kadang
,dapatlahkita, mengetahui 'eli ~ana segi kelemahan peIlJbicaraan kita dan
ma~a yang menai-ik: Bukankah pendapatan tentailg taperecorder itu adalah' '
mengetahui rahasia yang ada. dalam' alam, yang telah nyata ada, tetapi baru -
Sekarartg kita ket~ui? Tidakkah kita p~rcaya sekarang ~~wasanya~gaia per-
buatan kita, baik sedang bersama orang banyak, atau seketika duduk sendiri- ..
an di dalam kamar, bahwasemuanya itu tercatat.· , '

Itulahyangdiputar kembali di'l1ad~pan kita di alam qubur:
, Alangkah se~angnya ~atikita melihatkeb.ajikan y~g telah kita kerja,~

kan, cukup' tercatat. Dan allingJcah malunya, bahkan takutnya kita bila
, melihat kesalahan yang telah kita'perbuat. Mana lagi yang tersembunyi? .' \ l, \ '

, "Sebab itu maka Imam Al-Ghaza:li ahli ftlsafat dan ahli tasaufIs1~ yang,
~esar itiJ, dengiln secara yang'masuk akaltelah dapat m'emberikan keterangan
kepada kita di dalam kitab-kitabnya 'ten~ang kemungkinanb~wa orang di
dalam alam kubur .itu melihat· ular besar h~ndak menggigitnya, api datang
membakarnya, kala dan lipan yang amat bisa, dan lairi-lain seba8amya. Masuk-
lah di akal kita, bila ki~a bandingkaIi hal itu dengan hidup kita yang sekarang,
ini. Berapa'banyaknya pelanggaran hukum budi, hUkum:T~n dan hukum,
masyarakat yang terlanjur kita'melakukannya, lama-lama menjadt war, liPan
,dan kaia terhadap diri kita sendid. "Dosa merigejar-ngejar kita." Perasaan hati
samlbari yang halus memoantah dan membj:lrontak atas perbuatan kita yang
saIallitu.
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Setelah semuanya demikian adanya rnaka akhiroya datangIah perintah
Tuhan kepada seorang malaikat, bernarna Israfil. Dialah yang bangun terlebih
dahulu. Disuruhlah dia menghembuskan naflnnya, yang di dalam AI-Qur'an
disebut narnanya "shur". Setelah dihembusnya nafiri itu, satu persatu
bangunlah kembali nyawa itu daripada tidur nyenyaknya, entah berapa
puJuh, ratus, juta tabPnkah? Tuhan Yang Maha Tahu !

Malta mulailah dipanggil makhluk tadi satu per satu, buat diperhitung-

Na/iri Israfil

( ( .) .."_, "', ./~ "/' ,-:::- -/./ ./,./ - ./
0":"~....,~p....J'~'U.'4_!,..... • 4.:...e ~ ~ \i ..u.; ~ V ~

"Onmgyang matt telah datanglah kiamatnya sendiri:"{Dirawikan oleh
Ibnu Abid-Dun-ya dari Hadis Anas}
Sebab itu mati adalah qiarnat shugra, artinya kiarnat kecil. Seluruh yang

bernyawa '_Jastimerasai kiarnat kecil itu, sebab dia pasti merasai akan mati.
Adapun qiamat kubra, ialah hari yang kelak akan datang. Seluruh alam ini
akan dihancurluluhkan. Gempa besar, gunung-gunung menjadi abu, langit
digulung, bumi lebur dan segala sesuatunya gegap gempita. Ibu menggendong
anak, terlepas anak dari gendongan. Ibu menyusukan bayi, terhempas bayi
dari pangkuan. Segala muka jadi berubah, dan orang laksana mabuk pitam.
Bukanlah mabuk pitam karena minum anggur, tetapi siksaan kiamat mulai
datang.

Semua yang bernyawa mati. Semua yang ada hancur lebur dan tidaJr
ada yang bangun lagi, kecuali Allah Yang Maha Esa, yang tetap ada.

Qiamat shugra,qiamat kubra

Dengan kematian terjadilah kiamat pada diri kita sendiri. Menurut
sabda Nabi :

Bempa lamanya ?
Bagi orang yang berdosa lamalah alam kubur itu. Tetapi bagi orang yang

merasa bahwa hidupnya yang terdahulu itu lebih banyak timbangan kepada
kebajikan, masa itu tidak lama. Apakah artinya cepat dan lama dalam ling
kungan alam yang demikian? Apakah artinya ukuran hari dan uknran tahun?
Bukankah di dalam hid up kita yang sekarang ini pun, orang yang matanya
tidak mau tertidur, satu malam ialah 12 jam? Dan bagi yang tidur enak satu
malam hanya sesaat seketika pendek saja?

Berapa lamanyil ? ,.
Bagi orang yang berdosa lamalah alamkubur itu. Tetapi b~gi orang yang

~rasa bahwa hidup,nya yang terdahulu itu lebih banyak timbangan k~pada
ke!>ajikan, ma:~ itu tidak lama. Apakah artinyacepat dan lama dalam ling-

, k)Jngan alam yang demikian? Apakah' artiJ:lya ukurart hari dan ukarari tabun?
: B~nkah di, dalam hidup kita: yang sekarang ini pun, orang,yang matanya.
tidak mau tertidur, satu malam ialah 12 jam? Dan bagi yang tidur enak satu
malam hanra ~saat.seketika Jen~k saja?

\ .
Qiamtlt shu'gra, qiamat kubra

.\ I

Dengan kernatian terjadilah kiamat pa~ diii, ki,ta sendiri. Menurut
sabda Nilbi : ' ,', '

I,

, , '
f. .f.. . .. ) ~.-'/\~' "/ /4>//. ,/ /",/
'o--',',:::",~&~...JI~\~\·,,~,;J . ~ ~ ~\i ~ ~\::..&--.. ,.... ,. :- ,-, . .•.

'~Orangyang mati telah' diJtanglah kiizmatnya sendiri." (Dirawikan ,oleh
IbnuAbid-Dun-ya diJriHadis Anas) \
Sebab itu mati adalah qiarnat shugra, artinya kiamat kecil. Selurunyang

bernyawa ?asti meraSai kiamat kedl itu, sebab dia pasti merasai akan·mati.
Adapun 'qJarnat kubra, ialah hari yang kelak akan datang. Seluruh alam ini
akan dihancurluluhkan. Gempa besar, gUnung-gummg menjadi abu, langit·
digulung, bumi lebur dan seg8la sesuatunya gegap gempita: Ibu mengg~ndong
anak; terlepas ~~ ,dati gend6ngan. ,Ibu menyusukan bayj, terh.empas bayi
dari' pangkuan. Segala muka jadi bembah, dan orang laksana mabu}cpitam. ,
Bukanlah mabuk pitaID karena minum anggur, te·tapi Sij(saan' kiamat mulai
datang. ' ,,' "

Semua yang bernyawa mati. Semua yang ada haneur' lebur dan tidaJr
ada yang ban~n lagi'; kecuali Allah Yang Maha ~,yang tetap ada ..

Najiri Israfil "

Setelah semuanya demikian adanya maka akbjrnya datanglah perintah
Tuhan kepada seorang rnalaikat, bernaina IsraHI. Dialah yang bangun terlebih

. dal1ull1. Disurublah dia menghemb'U,Skap nafttinya: yang ill ,dalam Al~Qur'an
disebut namanya "shur". Setelah dihembusnya' naflri ,tu, satupersatu
blPlgunlah kembali .nyawa ,itU daripada tidur nyeny,aknya, entah: berapa

, pUluh, ratus, juta tabPnkah? Tuhan Yang Maha Tabu! ' ,
M~ mulailab dipanggil rnakhluk tadi ,satu per satu,btiat diperhitung·
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kan di hadapan Tuhan. Sebab itu dinamai hari itu "yaumal hasyr" (hari ber-
kumpul), "yaumal hisab" (hari perhitungan).

Dalam Al-Qur'an diberikan beberapa nama kepada hari kiamat itu ialah
sebagai di bawah ini: _./~. ~./
1. Yaumul Qiamah ~ .. \ han kiamat./ .. ~.Y..

Yaumul Hasrah
.. ,/ .:.t_. ",./

hari penyesalan2. ~1" ~.x
3. Yaumun Nadamah ~\j1'J\)'d hari penyesalan" ~..i
4. Yaumul Muhasabah "././(l\-'." hari perhitungan~ :.P-X
S. Yaumuz Zilzalah ~j\5.l9\'"·/ hari kegempaan" :;;~.x
6. Yaumush-Sha'iqah ...~ ~\-' ../

hari kegoncangan~ ~.x
7. Yaumul Waqi'ah

../ ..~,/./
hari kejatuhan~ ~~

8. Yaumul Qari'ah ~ ~\-'." hari keributan/ ':J, ~...Y-
9. Yaumul Ghasyiyah ~ri.~\-'~ hari pingsan./ .. " ,!...P ..
10. Yaumul Rajifah lj'~~\'" ./ hari lindu besar/ z- ~_,;

II. Yaumul Haqqah u\2" ./ hari kepastian,/ ~.Y.
12. Yaumu th Thammah ..~~\"'./ hari kesulitan~ !..'.x
13. Yaurrart Talaq

..)ttJ\/./
hari pertemuan~ ~..iC!l\-' "./14. Yaurrart Tanad J .~~ hari panggilan

IS. Yaurml Jaza ~~\~ ../ hari pembalasan;/ .~.Y-
16. Yaumul Wa'iid tW~\'" ../ hari ancaman

/- /.: ~~i;·f\/ ./ .,.
17. Yaumul'Ardh ~ ~.x hari pertontonan
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kan di ha:dapan Tuhan. Sebab itli dinamai hari itu "YllUmal hasyr" (hari ber- ,
kumpul), "yaumal hisab" (hari perhitungan).

Dalam Al-Q~r'an diberil5an 'beberapa nama kepada nari kiamat itu ialah
sebagai di bawah ini:

I~\:~~f\~4/1. Yaumul Qiamah
"" .. ~~ . hari kiamat .

Yal)mul Hasrah
..""'-24",./

hari penyesalan,2. ~..." ~.x
3. Yaumun Nadamah . ~\S1J\)'4/

hari penyesalah.. / ~.x, I ;~(l4\/./4. Yaumul MUhasabah /. . :"o~ hari perhitungan

5. YauIT\uz Zilzalah ' ~!\}_(~Vi~/ hari kegert:lpaan/, ~~.x
6. Xaumush-Sha'iqah ~\~\~II/

hati kegoncangan'" /' ~..,;
4 ;;;9'/ """ ,

7. , Yaum!JI'Waqi'ah
/' /' ~~ hari kejatuhan

" ~ ~\" 4/ (

8. Yautnul Qari'ah
"'~, ~~, hari keributan

~\~f ,,-/9. Yaumul Ghasyiyah ~,. ~.x hari ping~n"" .. ,,; ..
, (

,l~,>-~\-'·/ .10. Yaumul Rajifah "" ;"'~.x hari lindu besar_

u\2'-' ./11. Yaumul Haqqah
' ~~ hari kepastian,/ y , , .

, 12. .Yaumu th Thanunah ' ..4~\-' 4/
,hari kesuJitan 'p !.J'.x

13: Yaumut Talaq '..)1!j\/./
hari pertemuan'4.} ~J!,

C;1\-' """ \
14." YaumlltTanad \ .- ~ hari panggilan' J, '''~''
15. Yaumul Jaza __~ ;l.\-'""",

hari pemb31asan'/ ., ~~

16. Yaurilul Wa'iid . U~\-'''/'' hari ancaman""../.:~..'!
17: Vaumul.' Ardh. . ..' ..i;:J"\ /' ./

hari pertontonan~.~X
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hari yang lari pada
nya ~seorang dari
pada saudaranya,
dan ibunya, dan
ayahnya dan ternan
hidupnya (istrinya)

hari yang ditujukan
padanya seluruh
penglihatan

hari yang tidak ragu
lagi padanya
hari yang tidak da
pat seorang diberi
ganjaran dari diri
yang lain sedikit jua
pun

hari yang kekal

hari kebangkitan

hari perhitungan

hari sulit

hari kehinaan

hari terbuka segala
kecurangan
hari pembangkitan

tum pengumpulan

hari keputusan

hari pertimbangan

•

syai-an

27. Yaumul Khulud

26. Yaumun Nusyur

25. Yaumud Din

24. Yaumun 'Asir

23. Yaumul Khizyi

22. Yaumul Ba'st

21. Yaumut Taghabun

20. Yaumul Jam'i

19. Yaumul Fash)

18. Yaumul Wazan18. Yaumu' Wazan

19. Yaumul Fashl

20. Yaumu1 Jam'i

\
21. 'Yaumut Taghabun

22. Yatimu1 Ba's!'

23. Yaumu1 Khizyi

24. Yaumun 'Asir

,25. Yaumu.d'Din

26. Yaumun Nusyur

27. Yaumu1 Khu1ud

29. Yaumun 1a~ujz~i
naf sun 'an nafsin
'syai-an

,
, , '. / /.;:~1"/

'30. Yaumun tasykhashu ~.".-~ •• .)./_/~ /.J-
. flhil abshar. '" "I' /"'/..t.t~

, • ...)~}\ 'J

31. Yaurna yaflfrU-~mar-u { ·/f'\,,~,;~ "
min akhihi wa ummihi' -:r~, :..r-~~,/"., /~"
wa-abihi wa-shahibatihi A.,... ',- ~\ •..•

, ,/-J/ ••;/ '1wT/
, wa-banihi ". // .• / t /,/ f'/t/

.~ J ~.",.v,PJ/4.:'}).-'

- ...'.
hari pertimbangan

hari ,keputusan '

hari pengumpu1an

hari terbuka segala
kecurangan
hari pemban&1cttan

. hari ,kehinaan

hari sulit

hari perhitungan

hari kebangkitan.
I .

hari yang kekal

hari yang. tid;~ ragu
lagi padanya
hari ya}lg tidak da-
pat seorang diberi
ganjaran diui diri
yang lain sedikit jua
pu~

hari yang ditujukan
padanya selUruh
penglihatan

hari'yang lari pada-
nY-a ~seorang dari-

I
pada saudaranya,
danibullya, dan
ayahnya 'dan ternan

'hidupnya (istrinya)
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Shufi, ulama dan filosof Islam, AI-Imam Ghazali telah menulis di dalarn
Kitab "Ihya Ulumuddin", dongan susun bahasa yang indah dan perasaan yang
penuh iman, bagaimana keadaan hari itu. Diringkaskan oleh Imam Jarnalud
din Ad-Dimasyqi di dalam Kitab "Mau'izhatul Mu'minin". Kita salinkan di
sini untuk mencukupkan :

"Kemudian itu, pikirkanlah hai malang, sesudah semuanya itu engkau
lalui. Kepadarnu akan dihadapkan soal berhadapan, dengan tidak memakai
jurubahasa; ditanya seluruh amalmu, kecil dan besar, yang halus sehalus-halus
nya dan yang kasar sekasar-kasarnya. Seketika engkau dalam menghadapi
kesulitan kiamat itu dan kesangatan besarnya, turunlah malaikat dari lawang
langit ke hadapan perhentian besar itu, di hadapan Tuhan Yang labbar.
8erdirilah mereka berbaris-baris; melihat makhluk dari segala sudut. Dan me
manggil kepada mereka satu demi satu. Ketika itu bergoncanglah segala per
sendian , menggigillah segala anggota, dan bingunglah akal budi. Sehiogga
inginlah beberapa kaurn, bawa sajalah mereka ke neraka langsung, jangan
sampai di muka umum keburukan amal mereka di hadapan Tuhan Yang
Jabbar, dan jangan tersiar rabasia di muka umum. Maka sebelum dimulai
pertanyaan kelihatanlah cahaya 'Arsy :

( ) /,.,/ .." "·~I" -:/:/'(/'\\ //\ .... t..)~~oP_))\~.f'~
"Dan beninluiah bum; darlpada Tuhannya."
MaJca yakinlah si bamba Tuhan Yang Jabbar akan menghadapi perkara

perkara mereka. Dan yakinlah setiap orang bahwa dirinya sendirilah yang
dituju. Dialah yang akan lebih dahulu ditanya, sebelum rnenanvai yang lain.

hari yang tidak
memberi man faaI
padanya harIa ben
da, dan anak ketu
runan; melainkan
orang yang datang
kepada Allah dengan
hati yang bersih,

dan anak-anaknya.

3. Pandanpn Imam Ghazali

Yauma la yanfa-u
malun wala banuna
ilia man ata-l Laha
bi qalbin salim.

32.

J '

32.
" ~1. / // ./ •••./f './

Yauma la yanfa-u ..:;....D~~••_' ;...i
malun wala banuna ~ .•,/ ,/ .•, / ,(f/
ilia man lita-l Laha ' .cJ.' ,:y ~w..!i-! ~
bi qalbin salim. ~"'"" ,7 ',/ ./ ~
. / \ ' ' ,......" ~ ~\

~-/,l ~ "

3. Pandangan Imam Ghazali .'

dan anak-anaknya.
\ '

, ,
, 'hari yang tidale'

memberi manfaat
padanYa' harta ben-
da, dan: anak ketu-
wnan; melainkan; ,
orang yang' datang
kepada Allah dengan
hati yang bersih.

" Shufi,;ullima dan ftlpsof Islam, ~l-Imam Ghazali telah menulis di dalilm
Kitab "Ihya Ulumuddin"! dengan susun b.ahasa yang indah dan perasaan yang
penuh iman,' bagaimana keadaan hari itu. Diringkaskan oleh Imam Jamalu,d-

'din, Ad-Dimasyqi, 'di dalam Kitao "Mau'imatul Mu'minin". Kita salinkan di
sini untuk mencukupkan.; ;' '.

\' "Keniudian itu, pikirkanlah hai malang, sesudah semuanya itu engkau
'lalui.Kepadamu akan dihadapJean soal berhadapan, dengan tidak memakai
jilrublW-asa; ditanya seluruh ~almu, keeil dan besar, yang halus sehalus-h~us-
nya dan yang ka~ sekasar-kasarny.a. Seketika engka\1 dalam menghadapi
k.esolitan, lQamat itu dan kesa:ngatan besarnya, .turunlah malaikat dari lawang
lan~t .ke' hadapan perhentian bew ltU" di hadapan Tul)an Yang Jabbar .

. Berdirila~ mereka berbaris-baris; melihat makhluk dari segll1a~u,dut. Dan me-
manggil kepada 'mereka satu demisatj.1. Ketika ttu bergoncanglah $e&IlIaper-
sendian, m.enggigillah segala anggota, 4an bingunglah akal bj.1di.:.sehingga
ingiDlah beberapa kaum,' bawa sajal3h. merelca' ke netaka langsung, jangan
sampai di muka umum keblJrukan ,amal merekli'di hadapari T~l Yang
Jabbar, dan jangan tersiar rahasia dimuka' umum. M~ sebelum d~ulai
pertanyaan k.,lihatanlah eahaya ~Arsy : ,

(
, :, ' ' ; ••./ ".1 .I ,,~t". ~,/:/ •./
\\...-'.;H) ,.... t~-!-'1oPj)\~f~

'''Dan bersinar/ah bU~i ~ripada Tuhannyd. ", ' ,
Maka 'Yakmlah si hamba Tuhan Yang Jabbar akan menghadapi perkara-

I perkar,a 'mereka. Dan yakinlah 'setiap ,orang bahwa dirinya sendirilah yang \
dituju. Dialah yang akan lebih dahulu ditanya, sebelum men!lnyai yang blin.

< •
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"Senantiasalah kedua kaki anak Adam berdiri di hari kiamat, di hadap
an Tuhannya, sehingga dia ditanya darihal empat perkara: "Darihal umurnya,

. 'Pada hari itu mengumpulkau A IIrJl!akan rasul-rasul, lulu firmun
Tuhan: 'Dengan apakah kamu disambut? Mereka menjuwab: 'Tidak ada pe
ngetahuan kami, sesungguhnya l.ngkaulah, Engkau rallg lcbih mengetahui
akan yang gaib-gaib ...

Alangkah hebalnya hari itu. selungga nahi-nabi sendir i pun kebingungan
karena sangat hebatnya. Kernudian dipanggillah manusia satu dcnn satu, di
tanyai sendiri olch Allah Taala akan se luruh arnalnya, sedikimya atau
banyaknya, yang rahasia atau yang nyata. Dan ditanyai pula se luruh tubuh
oan anggotanya, Bagaimanakah agaknya malurnu dan cemasmu. padahal
waktu itu Dia mernbandingkan di antaru nikrnat-Nya dengan rnaksiatrnu. di
antara pernbelaun tangan-Nya Jan kesalahanrnu , Kalau engkau rnungkir , rnaka
seluruh anggotamu akan bcr dir i menjadi saksi menyalahkan engkau. Ketika
itu hatirnu bergoncang Jan iapi matamu tak terangkat.

Maka diserahkanlah kitabmu ke tanganmu. Tidak ada yang tinggal besar
dan kecil, semuanya ditulis di dalarnnya. Ber apa banyaknya kerja keji yang
pernah kau perbuat , padahal cngkau telah lupa. Hari itu baru engkau ingat
kernbali. Dan berapa pula ketaatan yang telah engkau kerjakan tctapi engkau
lalaikan larang-pantungnya. Wahailah seluruh rambut, dl badanku, dengan
kaki yang mana agaknya kita akan dapat berdiri di hadapan-Nya. dan dengan
lidah yang mana agaknya kita akan menjawab pertanyaan. Dengan hati yang
mana kita mencari akal buat mcngatakan. Dan dalam hadis ada tersebut :

Maka dimulai Tuhanlah mencharupk.m I'l'rt.ln) ,IJnk cpada nabi-nabi.

.it18;4~9~k~,\IVj»s..::)(~\p-/;~
..,~.. ./ ~ / /'/"

( '\ ,\ 0;:'\'\ \) . "'7'~ \__"~ ,.:...J \
./

Maka dimulal Tuhanlah mengharapkan pertanyaan kepada nabi-nabi.

~\"d/L~-9r!t\i} ~~\\?~J:{~~"\(~\q;.i~ ~~ ~ ~ ~ .J c-.-~
• , ,,~~~/4- ./ /'~

(',,\ o~U') , ,-;,;;J\~).IJ,~,
./

"Pada hariitu mengumpulkan Allah akan rasul-rasul, talu firman
TUhan:- 'Dengan apakah kamu disambut?' Mereka menja'H4,ab: 'Tidak ada pe-
ngetahuan kami, sesungguhnya' Engkauiah, Engkau Yang lebih mengetahui
akan yang gaib-gaib. " '

Alangkah hebatnya hari itu, sehingga nabi-nabi sendiri pun kebingungan
karena'sangat hebatnya. Kemudian dipanggillah manusia satu demisatu, di.
tanyai sendiri oleh Allah Ta'ala akan seluruh amalnya, sedikitnya atau '
banyaknya, yang rahasia atau yang nyata. Dan ditanyai pula seluruh tubuh
dan anggotanya. Bagaimanakah agaknya malumu dan eemasmu, padahal
waktu itu Dia membandingkan di antara nikmat·Nya dengan maksiatmu, di
'antara pembelaan tangan-Nya dan kesalahanmu. Kalau engkau mungkir, maka'
seluruh anggotamu akan berdiri menjadi saksi menyalahkan engkau. Ketika
itu h~timu bergoncang dan tapi matamutak terangkat.

Maka diserahkanlah kitabmu ke tang~nmu, Tidak ada y'ang tinggal besar
dan keeil, semuanya ditulis di' dalamnya, Berapa banyg.knya kerja keji yang
pernah kau perbuat, padahal engkau telah lupa. Hari itu baru engkal,l ingat
kembali. Dan berapa [>ula ketaatan yang telah engkau k,erjakan ;tetapi engkau
lalaikan larang-pantangnya, Wahailah seluruh, rambut, .di badanku, dengan
kaki yang man~ agaknya kita akan dap~t berdiri di hadapan-Nya, dan dengan
lidah yang mana agaknya kita akan menjawab pertanyaan. Dengan hati yang
mana kita"meneari akal buat mengatakan. Dan dalam hadis ada terse but :. '.'.y.:::,;Xv,/ -II'!/ • " -/011/·///'\ · \///~J9V'("1•. •• "'""~, ~ -.&l '\\,.O.,U -IJ. -~ ..:-.'.J/ ;.~___ .• ~J-~~ 0! ,~:.r--- . ./

~*,~~r:S';;~G1Q.9?-~·J~~~Si';
,..#Q-Sf\;~'4{~Q/1~:':$\-:';\." J\;,://--- .../ ~ ,.;). ' ~ ~ ./ :.YJ(6...;.,..;..'1,,).., .....) ,./.,

"Senantiasa/ah kedtla kaki anak Adarh berdiri di hari kiamar, di hadap-
an Tuhannya, sehingga dia ditanya darihal empat perkara: ''Darihal umurnya,
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,
Kemudian itu Imam Ghazali meneruskan pula:
"Ketahuilah olehmu, bahwasanya tidaklah akan terlepas dari kesulitan

mizan (timbangan), melainkan orang yang telah menghitung terlebih dulu di
dunia akan dirinya, dan ditimbangnya dengan timbangan syara' akan arnalan
nya, kata-katanya, khatir hatinya dan gerak-geriknya. Menghitung dan rneng
hisab diri sendiri ialah dengan tobat dari segala maksiat sebelum mati, yaitu
tobat nashuha. Dan segera ditukasnya kelalaiannya dengan rnengerjakan
perintah Allah, dan dikembalikan harta orang lain yang diambil dengan jalan
aniaya, baik sebesar biji bay am sekalipun. Sehingga bila dia meninggal, tidak
ada lagi tinggal hutangnya, baik hutang harta kepada manusia, atau hutang
yang perlu kepada Tuhan. Orang yang seperti ini akan langsuglah masuk surga
dengan tidak usah melalui hisab. Tetapi bila dia mati sebelum mengembalikan
harta orang yang diambil dengan aniaya, rnaka pada hari itu akan datanglah
lawan-lawannya yang dianiaya itu; yang ini merampas yang ditangannya, yang
yang itu menarik ubun-ubunya, yang seorang lagi berkata, engkau telah
menganiayaku, dan yang seorang pula berkata, "Engkau telah pernah me
maki-makiku", dan yang seorang lagi berkata: "Engkau telah pernah rnemper
main-rnainkan daku", Yang satu berkata: "Engkau pernah bertetangga dengan

Sifat permusuhan dan pengembalian harta aniaya

ke mana dihabiskannya. Darihal mudanya, ke mana dipergunakannya. Dan
darihal hartanya, ke mana dibelanjakannya dan dinafkahkannya. Dan apakah
yang diamalkannya, sebqgai hasil daripada pengetahuannya ... (Dirawikan oleh
At-Turmudzi]

Oleh sebab itu maka pandang besarlah hari malang akan hiduprnu
waktu itu dan bahaya yang akan engkau hadapi. Janganlah lalai daripada
memikirkan mizan, dan akan beterbanganlah kitab-kitab itu dari kiri dan
kanan:

"/'r".{,/ -./ \/' ../' •• "'.I/o ,.I" \// :-i-!~."'~~(
• .... \..-1•• ~1'e..u CI\.a..1.-'.~',~~:.A ~li

"-"" "';"}!II _ /' ..J, ../ '-?JT _~J v

(/\//1;./ \./ ~\ , .... v::-.i.. ./ \-::'o_'!tc.~ (-!'. // :~1'
.~-..)u.~~ ~.))\~--,. ~_J~A,;.~. ~~~c..A;>-

(w, , ?-"';.)\ ) ./
"Maka barangsiapa yang berat timbangannya, maka dia di dalam kehi

dupan yang diridhai: Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka ibu
nya ialah hawiyah. Dan adakah engkau tahu apakah dia? ltulah neraka yang
bernyala-nyala." (A l-Qari'ah; S. 101 : 7-9)

ke mana dihabiskannya. Darihal mudany~, .ke mana d;pergunakannya. Dan
darihal hartanya, ke mana dibelanjakannya dan dinafkahkannya. Dan apakah

\ . .'

yang diamalkannya,. sebqgai hasil daripada pengetahuannya. "(Dirawikan oleh
At-Turmudzi)

Oleh sebab ituma~a pan dang besarlahhari maIang akan hidupmu
waktu itu dan bahaya ya~ akan engkau hadapi. Janganlah laIai daripada
memikirkan mizan, dan aka'll beterbanganlah kitab-kitab itu dari kiri dan
kan~n: .

"", r".f'i./ - /. \"''''./ ~ • "'-I/o • -I" \.// :"'\-!~ "",<~(· •..•~1". ~J.) CoiL ~.~. A.:..J ',&..0 ~. ~~~ ./; •• ./ ; .•• ./42,~ ••~..7 . ~. /

(./\/~I( ~/ \./ "', ,~V/ ~../ 1.( 0/'(-:' t-!,. /./ :*-1
.~ ••.)u.~~ ~"»\\,,e-,. ~-t~A,;.~. ~~~c..A::>-

(" .•' ..;;'~_A~)') ./
"Maka barangsiapa yang berat timbangannya, maka dia di dalam kehi-

dupan yang diridhai Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka ibJ.l-
nya iaiah hawiyah. Dan adakah engkau tahu apakah dial ltulah neraka yang
bf;rnyala-nyala. "(Al-Qari'ah; S. 101 : 1-9)

Silat permusuJlan dan pengerrbalian harta aniaya

Kemudian itu Imam Ghazali mener~skan pula .:
. "Ketahuilah olehrriu, bahwasanya tidaklah a:kan terlepas dari kesulitan

mizan (timbangan), melainkan orang yang telah menghitung terlebih dulu di'
dunia akan dirinya, dan ditimbangnya. dengan .timbangan syara' akan amalan-
nya, kata-katanya, khatir hatinYil dan ger~-geriknya. Menghitung dan meng-
hisab diri sendiri 1aIah dengan tobat dari segala maksiat sebelum mati, y~tu'
to bat nashuha. Dan segera ditukasnya kelalaiannya dengan mengerjakan
perintah Allah, dan dikembaiikan harta orang lain yang diambil dengan jahin
aniaya, baik sebesar biji bayam sekalipun. Sehingga bila dia nieninggal, tidak
adil lagitinggaI hutangnya, baik hutang harta kepada manusia, atauhutang
yang perlu kepada Tuhan. Orang yang seperti ini akan langstiglah masuk surga
dengan tidak usah melalui hisab. Tetapi bila dia mati sebelum mengembalikan
hllfta orang yang diambil dengan aniaya, maka pada hari itu akan datanglah
lawan-Iawannya yang dianiaya itu; yang ini merampas yal}.gditangannya, yang
yang itu menarik ubun-ubunya, yang Seorang lagi berkata, engkim telah
menganiayaku, dan yang seorang pula berkata, "Engkau .telah pernah ·me-
maki-maldku", dan yang seorang lagi berkata: "Engkau telah pernah memper-
main-rnainkan daku", Yang satu berkata: "Engkau pernah bertetangga dengatJ.
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"Dan iangaiah engkau sangka bahwa Allah lalai daripada perbuatan
orang yang aniaya; mereka cuma dita 'khirkan, sampai kepada hari yang aka"
ditujukan kepadanya seluruh penglihatan, tertekun dan tertekur kepala me
reka, tidak terkeripas tepi mata mereka Jan hati mereka oleh kosong ... (Ibra
him; S. 14: 42-43)

Maka alangkah gemhiranya pula hatimu, jika segala perkara dapat
selesai dengan baik dan engkau tidak menyentuh harta orang lain dahulunya.
Tetapi alangkah besar penyesalanmu pada hari itu, seketika engkau disuruh
berdiri di hadapan hamparan keadilan, dibukakan segala rahasiamu dan
salahmu.

Maka jagalah dirimu jangan sampai melanggar ketentuan Tuhan dan
ditimpa oleh murka-Nya dan siksa-Nya yang amat pedih. Melangkah terus di
daJam jalannya yang lurus, Maka barangsiapa yang berjalan lurus di dalam
alam ini, di at as Sirathal mustaqim, niscaya ringanlah langkahnya di jaJan

(Wd~I)···;p-\ft<;~u?:f~;);_;)\
"Pada hari ini akan diganjari setiap diri atas usahanya dan tidak ada

seorang pun yang akan teraniaya ... (Al-Mukmin : 17)
Sekctika itu runtuhlah hatirnu, dan ingatlah cngkau akan pesan Tuhan

dengan perantaraan lidah rasul-Nya :

.> ..~""'/~(~\"'/~/ Itt r.>»> //<l:\-:""" 4//"/.(1/
~.& •. ~V;~J •. ~\/\·-"'~NU:./"\·-'" 2.)/~ft J.. ./ ./ v--: ./.(.1.) v.--- '-'

~ /0 /.j.. ...'." ...?~.. • ~ • /'/~I"" •/ ..~j;j 1 .. .~ . ...\..;a) ) \U ...;.._.__.!.)~ ~»~ "/./ .J . /~/~

( ;~/ ."" / ,/,,/z.''l~, v: .-{t
~'f - 1t (."'ld) . 6-~~~~~vP*1

daku, lalu engkau rusakkan pertetanggaan krta." Yang sa III lag! bcrkata:
"Engkau pcrnah berjual beli dengan daku, lalu cngkuu sembunyikan cacat
harangmu ke padaku." Yang scorang lazi her kata "Lngkau te lah rncmbo
h(\II).~lkll dalam harua har angrnu." Yang s:!IU la~1 he r]: ::,: "hq'btl lih.lt IL,;

dalam kesusahan, padahal eugkau kaya. t idakl.ih L'li~:kalJIIll'l1(llt)l1!! .rk u."
Yang lam berkata: "Engkau lihat aku dianiaya, padahal engkau sanggup
membela, tetapi tidak engkau acuhkan daku."

Ketika itu segala kuku musuhrnu te lah menerkarn engkau dan engkau
terbingung-bingung tercengang karena banyaknya mereka. Tiba-tiba t er kejut
lah engkau mendengar seruan Tuhan Yang .l.ibhar

" .
daku, lalu engkau rusakkan pertetan~aan kita." Yang satu lagi berkata:
"Engkau pernah berjual bell dengan daku, lalu engkau sembunyikan cacat
barangmu kepadaku." Yang seorang lagi berkata: "Engkau telah membo-
hongiku dalam harga barangmu." Yang satu lagi berkata. "Engkau llhat aku
dalam kesusahan, padahal engkau kaya, tidaklah engkau menolong aku."
Yang' lain berkata:, "Engkau lihat aku dianiaya, padahal engkau sanggup
membela, tetapi tidak engkau acuhkan daku."

KetilGl itu segala kuku musuhmu telah menerkam engkau dan engkau
terbingung-bingung tercengang karena banyaknYlf mereka. Tiba-tiba terkejut-
lah engkau mendengar seruan Tuhan Yang Jabbar :.

( .d,) ;;J/ "jf;-# .<1 :. / //~-( . ~/.~~" , .•...t /~'/"/
, W ~ ....:r \ ••• ~ \ I } ~ "-' ••• ~ IS·.-c, I) \\ /- .. .. ~ V; /- -, ,;; ,
, ''fada hari ini akan diganjari setiap diri atas usahanya dan tidak ada

seorang pun yang akan teraniaya. " (AI"Mukmin : 17)
Seketika itu iuntuhla1). hafim4, dan,ingatlah engkau akan pesan Tuhan

dengan perantaraah, lidah rasul-Nya':

:~ ..~/~/!\1~"<1~~\-"/./ '!i%~/~0/ /"~'J/F~ft.x, ./o~ ~ ./ 4U,~ ~
.{/./.j.. ././ .•/~.. .~ /,;::;:.tt'''· -/ ..~J.:j 1A. J . LI •• • •• • , ) \ U "~.~~ ~»~ ..././ .j • /~/~

( ir - H ~~\) .~~;'(~~~~;:t;):;~~1
"Dan jangalah 'engkau sangka bahwa Allah lalai daripada perbuatan

orang yang aniaya; mereka cuma dita 'khirkan, sampai kepada hari yang akan
ditujukan kepadanya seluruh penglihatan, ·tertekun dan t~rtekurkepala me-
reka, tida" terkeripas tepi mata mereka dan hati mereka oleh kosong. "([bra:".
him; S. 14: 42-43) "

, Maka alangkah gembiranya pula hatimu, jika segala perkara dapat
selesai dengan baik dan engkau tidak menyentuh harta orang lain dahulunya,
Tetapi alangkah besar penyesalanmu pada hari itu,seketika engkau, disuruh
berdiri di hadapan hamparan keadilan, dibukakan segala rahasiamu dan'
salahmu.

Maka jagalah dirimu jangan Saplpai Imelanggar ketentuan Tuhan dan
ditimpa oleh murka-~ya dan s,iksa-Nya yang amat pedih. Melangkah terus di
dalam jalannya yang luru,. Maka barangsiapa yang beijalan lurus di dalam
,alain ini, di atas Sirathal mustaqim, niscaya ringanlah langkahnya di jalan

I
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Kala Ghazali selanjutnya :
"Hari Ghafil. yang lalai akan dirinya dan dilalaikan oleh lipu daya dunia

yang pangkalnya mesti berujung, dan limbulnya menanti habis. Tinggalkanlah
mernikirkan barang yang akan engkau tinggalkan ini, dan hadapkanlah pikiran
kepada yang engkau ternpuh. Kepadamu sudah dinyatakan bahwasanya
sernua akan lalu di alas jahannam itu. Sabda Tuhan :

"'-(~~{ \~~':;\'~.":' ~\"'/ '\: .(f~'\;:")' (~I\!<: .~\/.J.:'_J. ~~.)~u& Ul)V~) ,,~4.)~)
../"/ / /' A:

~ /n /" ~)'/ // ,,/4 /".~
( 'Jt; .. 'J' (:~) . ~~~\,W~J.:>-,~' ~~\

"Dan tidak seorang pun di antara kamu, melainkan akan laJu di atasnya.
ftu adalah ketentuan pasti daripada Tuhan: Kemudian itu akan kami bebas
kan orang yang taqwa, dan Kami biarkan orang yang aniaya terjerumus:"
(Maryam; S. 19: 71-72)

Maka yakinlah engkau bahwa semua pasti akan melalui jahanam. Ada
pun kebebasan dan kelepasan belumlah tentu. Maka rasakanlah dalam hatimu
akan ngerinya waktu melalui itu. Sudahkah engkau berpersiapan rnenyelamat
kan din? Dan perhatikanlah hal rnakhluk waktu itu bagaimana mereka men
derita kehebatan hari kiamat. 'Sedang rnereka didalam kesulitan berdiri
menunggu keputusan kabar berita dan nasibnya, dan memohon syafaat, seke
tika itu kegelapan meliputi orang yang bersalah dari segala penjuru; menyala
lah api neraka, kedengaran gejalanya yang ngeri dan penuh murka, Ketika itu
yakinlah si durjana akan nasibnya, meniaraplah umat-urnat kepersilaan.
Sehingga orang yang tidak bersalah pun merasa kasihan daripada buruknya
kesudahan nasib. Ketika itu datanglah labaniyah menghalaukan orang-orang
durhaka ke dalam siksaan yang sangat, dilemparkan ke dalam lubang jahim.
Dan dikatakm kepada mereka: "Sekarang rasailah balasannya hai engkau
yang selama ini merasa diri mulia. Tinggallah di dalam negeri yang kekal itu
sebagai tawanan selama-lamanya dan dinyalakan dengan sa'lr, minuman di
dalamnya ialah harniirn, tempat tetap ialah jahiirn, kaki terikat kepada ubun

NeraJcaJahannam dan Siksanya

Sirathal rnustaqim di akhirat. Dan barangsiapa yang keluar daripada jalan
lurus dan istiqamah itu di dunia, sehingga beratlah punggungnya dengan dosa
dan kedurhakaan maka dalarn perrnulaan melangkah saja di akhirat dia akan
tergelincir.

Sirathal mustaqim di akhirat. Dan barangsiapa yang keluar daripada jalan
lurus dan istiqamah itu di dUnia,.sehingga beratlah punggungnyadengan dosa
dan ke'durhakaan maka dalam permulaan melangkah saja di akhlrat dia akan
tergelin cir. '

Neraka Jahannam dan Siksanya

Kata Ghazali selanjutnya :
"Hari Ghafil, yang lalai akan dirinya dan dilalaikan oleh tipu daya dunia

yang pangkahiya mesti berujung,'dan timbulnya menahti habis. Tinggalkanla.\'l
memikirkim barang yang akan en'gkau tinggalkan ini, dan hadapkanlah pikiran
kepada yang engkau tempuh. Kepadamu sudah dinyatakan' bahwasanya
'semua akan lalu di 'atas jahannam itu.. Sabda Tuhan :

/ ' ~~;3 ro=~i;\:P-"::'" --:\"'/ '\: .(o~\()' (<"1\1<: ~\~~ /,' • ~~.J ~ (.)b U1)V ~ J !J.J'~(.)!J.../.>' •.........1./ ./ ...&
({,.' fl )'/ // "/4 /" l1'

,( \J~ ':'J\ (~) . ~\-':'~~~1:U-,~\u;~\
'Van tidak seorang pun di antara kamu, rnelainkan akan lalu di'atasnya.

It(J adalah ketentuan pasti daripada Tuhan. Ke"!udian itu akan kami bebas-
kan orang yang taqwa, dan Kami biarkan orang yang al1iaya terjerumus."
(Maryam;S. 19: 71-72) ,

Maka yakinlah engk!lu bahwa semua pasti akan melalui jahanam. Ada-
, pun 'kebebasan dan kelepasan belumlah tentu. Maka rasakaillah.dalam hatimu

akan ngerinya waktu melalui itu. Sudahkah engkau berpersiaparr menyelamat-
kan diri? Dan perhatikanlah hal makhluk waktu itu bagaimana mereka men-
derita kehebatan hari kiamat. 'Sedang mereka didalam kesulitan berdiri
menunggu keputusan ka~ar berita dan nasibnya, dan memohon syafaat, seke-
tika itu'kegelapan meliputi orang yang bersalah dari segala penjuru; m~nyala-
lah api neraka, kedengaran gejalanya yang ngeri dan penuh murka. Ketika itu
yakinlah sidurjana akan nasibnya, meniaraplah 'umat-umat kepersilaan.
Sehingga ,orang yang tidak bersalah pun merasa kasihan daripada buruknya
kesudahan nasib. Ketika itu datanglah Zabaniyah menghalaukan orang-orang
durbaka ke dalam siksaan yang sangat, dilemparkan ke dalam lubang jahim:
Dan dikatalun kepada mereka: "Sekarang rasailah balasannya hai engkau

I ,

yang selama ini merasa diJ;i)nulla. Tinggallah di dalam negeri yang kekal itu
sebagai tawanan selama~lamanya dan dinyalakan'dengan sa'ir, minuman di
~alamnya ialah hartiim, tempat tetap iltlah jahiimt kaki terikat kepada ub.un.
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ubun, dan gelap muka karena genaplah maksiat. Mereka menghirnbau-himbau
dan merintih di dalam kuruk-kuruknya: Hai Malaikat Malik! Jengat kami
telah hangus. Hai Malaikat Malik keluarkanlah kami! Kami tidak akan berbuat
jahat lagi."

Maka menjawablah Zabaniyah: "Tidak! Keamanan tidak akan engkau
rasai lagi selamanya. Engkau tidak akan keluar lagi dari negeri kehinaan ini.
Tutup mulutrnu, dan janganlah bicara lagi. Kalau engkau dikeluarkan pun dari
dalamnya, engkau niscaya akan kembaH juga kepada perbuatanmu yang da
hulu.' Waktu itu terdiamlah mereka, menyesal mengingat bagaimana mereka
selama ini melalaikan apa yang ada di hadirat Allah.'Maka penyesalan tidalah
lagi menolong, keluhan tidak lagi dapat menebus. Kesengsaraan dan kehinaan,
dan api neraka senantiasa bernyala sebagai penyalaan periuk belanga besar.
Cemeti besi menghancurkan kening, sehingga meluaplah kehangusan dari
mulut mereka. Dalam pada itu mereka ingin, biar mati saja. Tetapi mati tak
dapat lagi. Bagairnanakah perasaanmu, jika engkau melihat mereka waktu itu,
muka mereka sudah sangat hitam karena hangusan hamiim. Mata telah buta,
lidah sudah kelu dan tulang-tulang sudah lintuh, dan kulit sudah pecah, dan
nyala neraka sarnpai kepada seluruh batang tubuh mereka, dan ular, dan kala
dalam hawiah senantiasa menjalar, mengejar dan melilit tubuh itu.

Eandanglah olehmu bagairnana besar perbedaannya hidup akhirat itu
dengan duma ini. Sebagairnana di duma ini juga, manusia bertingkat derajat
penghidupannya, maka akhirat pun demikian pula, bertingkat dan derajat
juga. Maka hangusan api neraka pun demikian pula, bertingkat dan berderajat
pula, menurut tingkat besar dan kurang besarnya kesalahan yang diperbuat.
Karena Tuhan tidaklah berlaku aniaya walaupun sebesar atom. Maka tidaklah
sama tingkat azab siksa itu dan tidak sarna lamanya, menurut ukuran dosa
dan maksiatnya juga. Tetapi azab yang paling kecil sekalipun, kalau dapatJah
ditebus dengan dunia dan isinya, maulah rasanya, maulah rasanya menebus.
Alangkah sengsaranya orang itu. Sudah demikian besar bencana menimpa diri,
padahal duma yang dikejar selama ini tak ada di tangan lagi.

Maka pandanglah hai malang akan hal yang ngeri ini. Ajaiblah jika eng
kau masih tertawa dan berlalai-Ialai, dan bimbang dengan daki-daki kedunia
an, padahal engkau tak tahu apakah qadar yang telah terdahulu buat engkau.

Kalau engkau berkata: "8agaimanakah tempat laluku, ke manakah
agaknya aku akan kembali, apakah takdir yang telah terdahulu pada hakku."

Kalau itu yang engkau tanyakan, maka adalah alamat yang agaknya
dapat membesarkan hatimu, dan engkau baikkan pengharapanmu dengan
sebabnya. Yaitu bahwa engkau pandang keadaanmu sehari-hari dan amal

ubtin,dan gelap muka karena genaplah maksiat. Mereka mengh.imbau-himbau
dan merintih di dalarn kuruk-kuruknya: Hal Malaikat MC;llik!Jengat kami
telah hangus. Hai Malaikat Malik keluarkanlah karni! Kamitidakakan berbuat
jahat lagi."

Maka menjawablah Zabaniyah: "Tidak!. Keamanan tidak akan engkau
rasai ·lagi' selarnanya. Engkau tidak akan keluar lagi dari negeri kehinaan ini.
Tutup mulutmu, danjang~nlah bicara lagi. Kalau engkau dikeluarkan pun dari
dalamnya, engkau niscaya akan kembali juga kepada perbuatanmu yang da-
hulu." Waktu itu terdiarnlah mereka, meriyesal mengingat bagaimana mereka
selama ini melalaikan apa yang adadi had~at Allah.'Maka penyesalantidalah
lagi menolong, keluhantidak-Iagi dapat menebus. Kesengsaraan dankehinaan,
dan api neraka senantiasa bernyala sebagai penyalaan pei'iuk belanga.besar.
Cemeti besi menghancurkankening, sehingga meluaplah kehangusan dari
mulut mereka:-Dalam pada itu merekaingin, biar mati saja. Tetapi mati talc
dapat lagi. Bagaimanakah perasaanmu,jika engkau melihatmereka waktu itu,
muka mereka sudah san,gat hitam karena hangusan hamiim: Mata telah buta,
lidah sudah kelu dan' tulang-tulang sudah lintuh, dan kulit sud~h pecah, dan
nyala neraka sampai ke'pada seluruh batang tubuh mereka, dan ular, dan kala
dalam hawiah senantfasa menjalar, mengejar dan melilit tubuh itu.

eandanglah olehmu bagaimana besar perbedaannya hidup akhirat itu
dengan dunia ~i. Sebagaimana di dunia ini juga, manusia bertingkat, derajat
penghidupannya, maka akhirat pun dernikian. pula, bertingkat dan derajat
juga. Maka hangusan' api neraka pun demikian pula, bertingkat dan berderajat
pula, menurut tingkat besaf dan kurang besarnya kesalahan yang diperbuat.
Karena Tuhan tidaklah berlaku aniaya walaupun sebesar atom. Maka tidaklah

,j " .

sarna tingkat azab siksa itu dan tidak sarna lamanya, menurut ukOran dosa
dan rnaksiatnya juga. Tetapi azab yang paling kecil sekalipun, kalau dapatlah
ditebus dengan dunia dan isinya, maulah rasanya, maulah rasanya menebus ..
Alangkah sengsaranya orang itu. Sudah demikian besar bencaI).a menimpa diri,
pad3ha1 dunia yang dikejar selama ini ta:k ada di tangan lagi .

. Maka pandanglah hai malan&-akart hal yang nged ini. Ajaibla,h jika eng-
kau masih tertawa 'dan berlalai-Ialai, dan bimbang dengan daki-daki kedunia-

Gan, pada~ engka.u tak tahu apakah. q~dar yang telah terdahulu buat engkau.
Kalau engkau l>erkata: . "Bagaimanakah tempat laluku, ke manakah

agaknya 3ku akan kembali, apakah takdir yang telah terdahulu 'pada hakku."
,/ KaIau itu yang engkau, tanyakan, maka adalah, alarnat yang agaknya ~c.-

dapat membesarkan hatimu~ dan engkau baikkan penghanipanmu. dengan
sebabnya. Yaitu' bahwa engkau pandang keadaanmu sehari-hari dan amal
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Sebagaimana di dalam Qur'an sendiri, kalau ada ayat azab, selalu di
iringi dengan ayat nikrnat sorga, dan kalau ada ayat nikmat sorga selalu di
iringi dengan ayat neraka, maka Ghazali pun mengatur susunan pandangannya
itu demikian pula. Seterusnya beliau tulis :

"Ketahuilah olehmu bahwasanya negeri yang telah engkau ketahui
hebat dan ngerinya itu ada timbalannya negeri yang lain. Maka perhatikan
pulalah akan nikmatnya dan bahagianya. Orang yang jauh dari yang sebuah,
tentulah yang sebuah lagi tempat tinggaJnya. Maka halaukanlah dirimu de
ngan cambuk taqwa, supaya engkau sampai cepat ke hadrat Tuhan Yang
Maha Besar, lepas daripada azab siksa yang pedih. Cobalah renungkan ahli
surga itu; wajah mereka berseri, seri nikmat Ilahi, Minum daripada air tawar
narwastu yang ditutup rapat sumbatnya, masih asli dan belum disentuh
tangan lain. Duduk di atas singgasana daripada yaqut, bersandar kepala di
balai-balai di pinggir sungai au mengalir. Minum khamar dan airmadu,
dilayani oleh muda remaja, diladeni oleh bidadari, cantik pilihan, laksana
yaqut dan marjan. Belum pernah disentuh jin dan insan. Menatap wajah
Tuhan Yang Maha Mulia. Kekal di dalam, menerirna apa yang diingini. Tidak
pernah merasa takut dan duka cita. Tidak takut akan rnati lagi.

Heranlah aku mernikirkan orang yang tidak percaya akan negeri yang
begini sifatnya dan dia yakin bahwa penduduk negeri itu tidak akan mati lagi,
tidak akan ditimpa bala bencana siapa yang tinggal di dalamnya; betapakah

Sitar sorga dan nikmatnya

usahamu. Karena se muanya telah dimudahkan menuru t kejadiannya. Kalau
dimudahkan bagimu jalan kebaikan, senangkanlah hatimu dan gembiralah.
Karcna jauhlah engkau daripada neraka. Tetapi kalau tujuanrnu di dalam
hidupmu tidak pcrnah kepada kebajikan, ada-ada saja halangannya, sehingga
tcrhindar. Dan hila cngkau menuju kejahatan. mudah saja; maka ketahuilah
hahwa engkau terancam bahaya. Tanda dalam perkara ini ialah laksana
mendung alarnat hujan dan asap alamat api. Sabda Tuhan :

r. ~/ /. ""~~'t'" "A /, <:,.,'./,'1- \"'....~J") . .' ~ ,'. \-". .......·:-t /\ ., ~ \~ \
, ~-/ I~. u~ ~t.Sr _)'J. UJ.
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"Orang yang berbuat baik adalah dalam sorga, dan orang durjana adalah
dalam neraka. "(AI-Infirhar. S. 82.' 14)

Ukurlah ihwalmu dengan kedua patah ayat ini; tahulah engkau di mana
tempatmu di akhirat.

, I . .

usahamu .. Karena semuanya telah dimudahkan menurut kejadiannya: J<alau
dimudahkan bagimu jalan kebaikan, ,5enangkanlah hatimu dan geJrtbiralah.
Karena jauhlah engkau daripada neraka. Tetapi kalau tujuanmu di dalam
hidupmu tidak pernah kepada kebajikan, ada-ada saja halangannya, sehingga
terhindar. Dan bila engkau menuju kejahatan, mudah saja; maka ketahuilah
b~wa engkau' teranca~ bahaya. Tanda dalam perkara ini ialah laksana
mendung a13mat hujan dan asap alamat api. Sabda Tuhan :

('1- ,r 'Il••.,,) _ ~.~ ct --i~(t',~\./ ' .•-/. -:i /~,~.,,\~ \ '
, ,/~-11 .~..)~ u~ .t=4~~..J'-.i"j u>,
"Orang yang berbuat baik adalah dalam sorga, dan orang durjana adalah

dalam neraka. " (Af-Infithar. S. 82 : J4) ,
Ukurlah ih~almu dengan kedua patah ayatini; tahulah engkau di mana

, tempatmu 4iakhirat.

Sifat sorga dOn nikmatnya

, Sebagaimana di dalam Qur'an sendiri, kalau ada ayat azab, selaludi-
iringi denganayat nikmat sorga, dan kalau ada ayat nikmat sorga selalu'di- '
iringi dengan aya't neraka, maka Ghazali pun mengatur ,susunan pandangannya
itu'dernikian pula. Seterusnya beliau tulis :

"Ketahuilah 'olehmu bahwasanya negeri yang te.lah engkau ketahui
hebat dan' ngerinya, itu ada tinibalannya negeri yang lain. Maka perhatikan
pulalah akan nikmatn~a dan bahagianya. Orang yang jauh dari yang'sebuah,

. tentulah yang sebuah lagi tempat tinggalnya. Maka halaukanlah dirimu, de- .
ngari cambuk taqwa, supaya engkau sampai cepat ke hadrat Tuhan Yang
Maha Besar', lepas daripada azab siksa yang pedih. Cobalah ,renungkan ahli
sur~a itu; wajah mereka berseri, seri nikmat Ilahi. Minum datipada air tawa}
narwastu yang ditutup rapat 'sumbatnya,' masih asli dan belum disentuh
tangan lain~ Duduk di atas singgasana daripada yaqut,J>ersandar kepala di
balai-balai di pinggir sungai ai} mengalir. Minum khll]J1ar dim airmadu,
dilaya~i oleh muda remaja, diladeni oleh bidadari, j::3ntik pilihan, laksana
yaqut dan ;maIjah. Belum pernah disentuh jin' dan insan. Menatap w~jah

, Tuhan Yang Maha: Mulia. Kekal di dalam, ,menerirna apa yang diin~i. Tidak
,pernah merasa takut dan duka cita. Tidak takut akan mati lagi.,

Heranlah aku memikirkan orang yang tidak percaya akan negeri yang
begini sifatnya dan dia yakin bahwa penduduk negeri itu ti4a1' akan mati lagi,
tidak akan ditimpa bala bencana siapa yang tinggal di dalamnya; betapakah
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"Dan cepat-cepatlah kamu menuju maghfirat [ampunan] daripada
Tuhanmu dan menuju surgayang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan
bagi orang yang taqwa. " (A Ii 'Imran; S. 3 : J33)

Dan firrnan-Nya pula :

"Dan barangsiapa yang takut akan kebesaran Tuhannya, memperoleh
lahdia dua surga." [Ar-Rahman;S. 55 : 46)

Sampai kepada akhir surat "Ar-Rahman", Dan baca surat "AI-Waqi'ah",
surat "AI-In~n", dan surat yang lain. Di dalamnya kelak akan dapatlah eng
kau ketahui betapa besar nikmat itu: "Nikrnat yang mata belum pernah
melihat, telinga belum pernah mendengar dan bukanlah apa yang pernah ter
lintas di hati manusia." Dernikianlah tersebut dalam hadis. Cukuplah melihat
jurnlahnya dalam apa yang telah IOta tuliskan itu. Dan telah ada pad a tafsir
sifatnya, tertulis di dalam kitab yang besar-besar.

Dan ketahuilah bahwasanya derajat akhirat itu bertingkat-tingkat juga.
Sebagairnana di dalam kehidupan ini rnanusia mempunyai derajat amal dan
taat dan budi bertingkat berderajat, dernikian pulalah ganjaran pahala yang
akan dirasai di akhirat. Oleh sebab itu berusahalah, dan janganlah engkau di
dahului orang lain di dalam beramal kebajikan, kalau engkau ingin mendapat
nikrnat surga di tingkat yang di atas sekali. Tuhan telah menganjurkan kamu
berlomba dan berpacu di dalam rnencapainya. Firman Tuhan :

~~\?-! (~~~"":;Pu~!~ -: a/··' /~~,";) ~d!J :Ju~ V~ .,.?;.)~;~ ;,/r~ ~
\ /. ~..~?;t ~~.I ..

( ,~" A>Y'G)\) • ~::::.~~\_/

,
orang masih suka akan hidup di luarnya? Demi Allah, jika di dalamnya hanya
semata selamat badan, aman dari rnaut , dari lapar dan haus, dan segala macam
kejadian, sudah cukup buat pindah dari dunia ini, yang susah payah siang
malam rnencari keperluannya. Padahal dalam surga penduduknya laksana raja
raja belaka, dengan serba-serbi kesenangan dan kegembiraan, dapat apa yang
diiingini, dan memandang akan wajah Tuhan Yang Karim. Dengan melihat
wajah Tuhan saja, tcrliputilah segala nikmat yang lain. Pendeknya, kalau
engkau ingin hendak mengetahui nikmat surga lebih jauh baca sajalah dalam
Al-Qur'an. Dan baca pula sabda Tuhan :

( '\ ~1'./ ..//\~/ /. \.(.:\/
1.\ d..)'y . ~~ }:-)..).,9u-U. ~J

'"

orang masih suka akan hidup di luarnya? Demi Allah, jika di dalamnya hanya
semata selamat badan, aman dari maut, dari lapar dan haus, dan segala macam.
kejadian, sudah cukup buat pindah dari dunia ini, yang susah payah siang.
malam meneari keperhiannya. Padahal dalam surga penduduknya laksana raja-
raja belaka, dengan serba-serbi kesenangan dan kegembiraan, dapat apa yang
diiingini, dan ~emandang aklln wajah Tuhan Yang Karim. Dengan melihat
wajah Tuhan saja, terliputilah segala nikmat· yang lain. Pendekny,a, kalau
engkau ingin hendak mengetahui nikmat surga lebih jauh baca sajalah dalam
Al-Qur'an. Dan baca pula sabda Tul].an :

.(t\ VV·.· ~L:' /\.t /.~.:~/
cT~ ~ ., • ~ ~ u ~J. ~. .

"Dan barangsiapa yang takut akan kebesaran Tuhannya, memperoleh-
\ lah dia dua surga." (Ar-Rahman; S. 55 : 46)

Sampai kepada akhir surat "Ar-Rahman". Dan baca surat "Al-W;lqi'ah",
surat. "Al-Insan", dan surat yang lain. Di dalamnya kelak akan dapatlah eng-
kau ketahui be tapa besar nikmat itu: ."Nikmat yang mata' belum pernah
melihat, telinga belum pernah mendengar dah,bukanlah apa yang pernah ter-
lintas di hati man1.Jsia,."Demikianlah tersebut dalam hadis. Cukuplah melih~t
juinlahnya dalam· apa yang telah kita tuliskanitu. Dan telah ad~ ~ada tafsir
sifatnya, tertulis di dalam kitabyang besar-besar. ,.

Dan ketahuilah bahwasanya derajat akhirat itu bertingkat-tingkat juga.
Sebagairnana di dalanv keWdupan ini manusia Iliempunyai derajat ~al dan
taat dan bu<ij.,bertingkat berderajat, demikiah pullilah ganjaranpahala yang
akan dirasai di akhirat. Oleh sebab itu berusahalah, dan janganlah engkau ~-
dahului orang lain di dalam beramal kebajikan; kalau engkau ingin mendapat
nikmat surga di tingkat yang di atas sekali. Tuhan telah menganjurkan kamu
berlomba dan beipacu di dalam .mencapa~ya. Firman Tuhan :.

"J~~~~(~~j~~~#/ -;t.:: !~,< o/··~/~~,'R,t:t.:eJ :J ~ ~ V~ .'J ,?:!-J 0j;(/~:JV 77':..}, !J
, . / , ..-< •.•:~'i~"4.1.-

.' " , ( \'(''( A>Vt:J\) • ~/~~, .

"Dan cepat-eepatlah kamu menuju maghfirat (ampurian) daripada
Tuhan'mu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan. bumi, disediakan
bagi orang yang taqwa." (Ali 'Imran; S. 3: 133)

Dan fuman-Nya pula:
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Segala cer ita ientang kcadaan hari kiarnat , len lang hal pcrtanyaan
dalam kubur , tentang mahsyar, tentang siksaan neraka dan k eindahan hidup
dalam surga, banyaklah tersebut di dalam Al-Qur'an scndiri atau di dalam
Hadis Nabi Muhammad s.a.w. Dan sudahlah nyata, bahwasanya hal-hal yang
demikian tidaklah dapat dibantah demikian sap, dcngan akal. Sebab dacrah
akal tidak pula sampai ke sana. Akal yang rnenghasilkan ilmu pengetahuan
dari Iilsafut, hanya dapat mcrnpclajari pcrkara yang Icrlingkung dalam ruang
dan waktu, berbenda dan berbcntuk , Padahal scgalanya ini adalah hal gaib,
yang akan kejadian. Bukan dalam kchidupan kita yang sckarang ini, te tapi di
dalam hidup sesudah yang sekarang.

Dalarn agarna Islam. segala perkabaran ini dinamai sam'iyat, artinya

Sam'iyat

"Sesungguhnya orang-orang yang her/mal kebajikan adalah dalam
nikmat pada mahligai mereka mcmandang, dikenal pada wajah mercka kcin
dahan nikmat, dibcri milium dari pia/a tcrtutup rapat. Tutupnya ialah kasturi:
dan kepada itulah berlomba hendaknya orang yang berlomba, campurannya
ialah narwastu sejuk, le/aga tempat milium orang yang drkat dcngan Tuhan. ..
[Al-Muthaffifin, S. X3: 22- 28)

Ya Tuhanku' Karni mohon, masukkanlah kami ke surga, dcngan alat
alat pendekatinya, baik kala atau perbuatan. Dan ber selindungkanlah k arni
daripada neraka dan dar i apa-apa yang mcndekatkan kcpadanya; balk kala
atau perbuatan yang dilukiskan olch qalam. Ya Tuhanku Yang Maha l.uas
arnpunan-Nya. Ya Tuhanku Yang Rahman dan Yang Rahim ..

Sckian Al-Ghazali menulis dan diringkuskan olch Syaikh Jamaluddin AI
Qasimiy Ad-Dimasyqi.

"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan adalah dalam
nikmat pada mah~igai mereka melflandang, dikenal pada wajiLhmereka kein-
dahan nikmat, diberi minumdari piala tertutup rapat. Tutupny~ ialah ~asturi:
dan kepada itulah berlomba hendaknya orang 'yang berlomba, campurannya
ialah narwastu sejuk, tetaga tempat minum orang yang dekat dengan Tuhan. ".
(Al-Muthaffifin; S. 83: 22-28)

Ya Tuhanku! Kami mohon, masukkanlah kami ke surga, dengan alat-
alat pendekatinya, baik kata atau perbuatan. pan berselindungkanlah kami
daripada ,neraka dan dari apa-apa yang mendekatkan kepadanya; baik kata
atau per~uatan yang dilukiskan oleh qalam. Ya Tuhanku Yang Maha Luas
ampunan-Nya. Ya Tuhanku Yang Rahman dan Yang Rahim." .
. Sekian AI-GhazaIi menuIis dan dirin~kaskar1 oleh Syatl<h Jamaluddin AI-

Qasimiy Ad-Dimasyqi.

Sam'iyat

Segala cerit.a ten tang keadaan hari kiamat, ten tang hal pertanyaan
dalam kubur, tentang. mahsyar, tentang siksaan neraka dan keindahan hidup
dalam surga, banyaklah. terse but di dalam AI-Qur'an sendiriatau di dalam
Hadis Nabi Muhammad s.a.w. Dan sudahlah nyata, bahwasanyahal-hal yang
demikian tidaklah dapat dibantah demikian saja, dengan akal. Sebab daerah
akal tidak pula sampai ke sana. Akal yang menghasilkan ilmu penge~ahuan

. dari filsafat, hanya dapat m,empelajari perkara yang terlingkung daJam ruang
dan waktu, berbenda dan berbentuk. Padahal segalanya ini adaJah halgaib,
yang akan kejadian. Bukan daJam kehidupan kita yang sek~lrang ini, tetapi di
daJam, hidup sesudah yang sekarang.

Dalam agama Islam, segala perkabaran ini dina!J1ai sam'iyat, artinya
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Nikmat yang paling utama, dan puncak dari segala nikmat akhirat itu
ialah kesempatan bagi makhluk melihat wajah Tuhannya. Di sini pun terjadi
lah pertikaian pendapat yang amat besar di antara ulama, Terutama di antara
ulama ahli hadis dengan ulama Mu'tazilah. Apabn., kita baca intisari pertikai
an pendapat itu, dapat juga kita mengambil kesimpulan sebagai yang kita
katakan tadi. Dalam Al-Qur'an Tuhan telah mengucapkan janjinya, bahwa dia
akan memberi kesempatan bagi harnba-Nya melihat wajah Tuhannya. Maka
kalau kita ukur pula zaman itu dengan keadaan yang sekarang ini, payah juga
lah memikirkan. Bagaimanakah kita akan melihat Tuhan? Padahal Tuhan itu
tidak dikandung tempat dan tidak dikandung rnasa? Tidak bertubuh dan
tidak berbentuk? Dan tidak berupa? Itu tidak perlu kita pikirkan sekarang

Melihat Allah

ialah perkara-perkara yang kita dengar ceritanya, lalu kita imani. Menolak kita
tidak dapat, kalau kita telah rnengakui beragama. Sebab semuanya tertera di
dalam wahyu, dikuatkan oleh hadis-hadis, Menolak semuanya ini atau sebaha
gian daripadanya artinya ialah menolak wahyu dan menolak had is. Padahal
jalan buat rnenolaknya pun tidaklah kena. Sebab itu kita jangan lupa, di mana
kita sekarang ini? Kita masih hidup dalam kehidupan yang sekarang. Apa
yang dinarnai sebab-akibat dalam hidup sekarang ini, belum tentu sarna pasti
dengan sebab dan akibat dalam hidup yang lain.

Kadang-kadang berwas-waslah hati kita, ten tang arti hidup yang kekal
itu. Akan terus sajakah hidup yang demikian itu sampai tidak ada batas ribu
an dan jutaan tahun lagi? Padahal kita hidup berbuat baik , atau berbuat jahat
dalam dunia ini hanya sebentar saja, yaitu selama hidup kita? Akan berapalah
lama hidup ini jika dibandingkan dengan kehidupan hari kernudian itu. Yang
dikatakan kekal selama-lamanya?

Dalam mernikirkan ini saja pun kita sudah lupa di lingkungan mana kita
sekarang. Hari ini kita menghitung ukuran masa dengan perjalanan matahari
dan burni. Yang edarannya 24 jam sehari semalarn, 365 hari, atau 12 bulan
setahun. Kita tidak mempunyai ukuran masa yang lain daripada itu. Dengan
itulah kita senantiasa mengukur cepat lambatnya edaran waktu. Kita tidak
mengenal edaran waktu yang lain dlripada itu. Padahal di dalam Al-Qur'an
Tuhan Yang Maha Kuasa pernah memberikan ukuran waktu dalam alam yang
lain-lain, yaitu satu hari sama dengan hitungan 1000 tahun sekarang. (AI-Hajj,
S. 22:47, As-Sajdah, S. 32:5). Dalam ayat yang lain dikatakan satu hari sarna
dengan ukuran 50.000 tahun sekarang. (Al-Ma'anj, S. 70:4)

ialah perkara-perk~ra yang kita dengar ceritanya, lalu kita imani. Menolak kita
tidak dapat, kalau kita telah mengakui beragama. Sebab semuanya tertera di
dalam wahyu, dikuatkan oleh hadis·hadis. Menolak semuanya ini atau sebaha.·
gian'daripadanya artinya ialah menolak wahyu dan menolak hadis. Padahal"
jalan buat menolaknya pun tidaklah ktma. Sebab itu kita jimgan lupa, di mana
kita sekarang ini? Kita masih .liidup dalam kehidupan' yang sekarang. Apa
yang dinamai sebab·akibat dalam h1dup sekarang ini; belum tentu sama pasti
dengan sebab dan akibat dalam hidup yang lain. .

Kadang-kadarrg berwas·waslah hati kita, ten tang arti.hidup ,Yang kekal
itu. Akan terus sajakah hidup yang demikian itu sampai tldak ada batas Tibu-
an dan jutaan tahun lagi? Padahal kitahidup berbuat baik, atau berbuat jahat
dalain dunia ini hanya sebentar saja, yaitu selama·hidup kita? Akan berapalah
lama hidup ini jika dibandingkari dengan kehidupan hari kemtidian itu. Yang
dikatakan kekal selama-lamanya?

Dalam memikirkan ini saja pun kita sudah lupa di lingkungan mana kita
sekarang. Hari ini ldta menghitung uk\Jran masa dengan pe~alanan matahari
dan bumi. Yang edarannya 24 jam sehari semalam, 365 hari, atau.12 bulan
setahun. Kita tidak mempunyai ukuran masa yang lain daripada hu. Dengan
itulah kita senantiasa mengukur. cepat .lambatnya. edaran waktu. Kita tidak ,
mengenal edaran waktu yang lain dlripada itu. Padahal didalam Al-Qur'an
Tuhan Yang Maha Kuasa pernah memberikan ukuran.waktu dalam.alam yang
lain-lain, yaitu satu hari sama dengan hitungan 1000 tahun sekarang. (AJ.-Hajj,
S. 22:.47, As·Sajdah, S: 32:5).Dalarn ayat yang lain dikatakan.satu hari sama
dengan ukuran 50.000 tahun sekarang. (Al-Ma'arij, S. 70:4)

Melihat Allah

Nikmat yang paling utama, dan puncak daTi segala nikmat akhirat itu j

ialah kesempatan bagi makhluk melihat wajah Tuhannya. Di sini pun terjadi-
lah pertikaian pend~pat yang amat besar .di antara \llama. Terutama di antara
ulama ahli hadis, dengan tilama Mu'tazilah. Apabh~ ~ta baca intisari pertikai-
an pepdapat itu, dapat' juga kita mengambil kesirnpulan sebagai yang kita
katakan tadi. Dalam Al-Qur'an Tuhan telah mengucapkan janjinya, bahwa dia

. akan memberi kesempatinbagi hamba-Nya melihat w~jah Tuhannya. Maka
kalau kita ukur pula zaman itu dengan keadaan yang sekarang ini, payah juga-
lah memikirkan. Bagaimanakah kita akanmelihat Tuhan? Padahal Tuhan itu

'tidak dikandung temp at dan tid* dikandung masa? Tidak bertubuh dan
tidak berbentuk? Dan tidak'berupa?, Itu tidak perlu kita pikirkan sekarang
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Ada orang yang mengatakan bahwasanya bayan~an keadaan hidup
dalam surga yang dinyatakan oleh Muhammad di dalam apa yang dinamainya
Al-Qur'an, adalah bujukan kepada orang Arab saja, yang tidak ada artinya
bagi bangsa lain yang tidak tinggal di 'urun pasir. Surga dibayangkan oleh
Muhammad sebagai kebun yang indah, yang di bawahnya mengalir sungai
sungai yang amat jernih airnya. Oleh setengah bangsa kita yang masih dang
kal, dan merasa belum "sarjana" sebelum pandai memindahkan kata-kata
sarjana orientalist Barat, hal itu dikatakannya pula kepada orang yang masih
awam (dangkal).

Mereka berkata: "Tidak ada artinya surga yang dibayangkan Muham
mad itu bagi kita bangsa Indonesia. Kita mempunyai burni yang indah, selu
ruh tanah air kita adalah kebun dan taman yang indah, di bawahnya mengalir
lah batang air. 8engawan Solo. Brantas, Kapuas, Musi. dan lain-lain. Tanah
kita subur dan segala makanan dan buah-buahan ada di sini."

Kalau sekiranya orang itu berpikir dengan tenang, mau rnenyelidiki
sejarah bangsa Arab yang mulai menerima Islam itu dengan seksarna, tentu dia
akan rnaklum bahwa tidak berapa lama setelah selesai Nabi Muhamm.ad s.a.w.
melakukan tugasnya bangsa Arab itu telah menduduki negeri-negeri dekat
sungai besar: Nil. Dajlah (Tigris). dan Furat, Indus. Gangga dan Jenap. Dan
banyak lagi rnereka membikin negeri di tempat lain. Dan belumlah surga
tempat-tempat yang dikatakan itu.

Mungkin juga kita terima sebahagian daripada kala yang demikian.

Bayangansurgauntuk orangArab?

karen a alat pemikirannya itu di waktu ini tidaklah cukup.
Sebagai orang beragama, dengan sendirinya kita percaya akan kernung

kinan rnelihat Tuhan itu. Dan itulah yang kita rindui. Tetapi seorang Shufi
yang besar , yaitu Al-Anshari mengatakan: "Orang lain ingin rnelihat wajah-Mu
ya Tuhan! Tetapi aku sendiri ingin supaya Engkau rnelihat wajahku!"

Di dalam keinginan kita yang dernikian itu tidaklah pada ternpatnya
kita bertanya, bagairnanakah cara mclihatnya itu. Bukan dilarang bertanya.
Tetapi keadaan hidup kita yang sekarang, hanya dapat mcnghasilkan jawab
dalarn ukuran yang sekarang pula. Sedangkan perkara yang jauh dari rnata
kita saja, rnisalnya orang yang belurn pernah pergi ke Makkah menceritakan
keadaan Makkah, lagi berbeda dengan orang yang telah kembali dari sana.
Kononlah akhirat, zaman depan, yang kita sernuanya tidak ada yang terkecu
ali. aka" ke sana. dan belurn ada yang pulang dari sana.

karen~ alat pemikirannya itu di waktu ip.i.tidaklah cukup.
Sebagai orang beragama, dengan sendirinya kita percaya akan kemung-

kinan melihat Tuhan itu. Dan ittilah yang kita rindui. Tetapi seorang Shun
yang besar, yaitu AI-Anshari mengatakan: "Orang lain ingin:melihat wajah-Mu
ya Tuhan! Tetapi aku $endiri ingin supaya Engkau melihat wajahku!"

~, Di dalam keinginan kita yang demikian itu tidaklah 'pada tempatnya
kitil bertanya, bagaimanakah .cara melihatnya itu. Bukan dilarang bertanya.
Tetapi keadaan hidup kita yang sekarang, hanya dapat menghasilkan jawab

. dalam ukuran yang sekarang pula. SedllOgkan peikara yang jaun dari mata
kita saja" misalnya orang yang'belum pernah pergi ke Makkah menceritakan
keadaan Makkah, lagi berbeda dengan orang yang telah kembali dari sana.
Kononlah akhirat, zaman depan, yang kita semuanya tidak ada yang terkecu-
ali, akarr ke $ana, dan belum ada yang pulan~ d,ari sana.

Bayangan surga untuk orang Arab?

. Ada orang ya~g mengatakan bahwasanya bayan~an keadaan hidup
dalam surga yang dinyatakan oleh Muhammad di dalam apa yang dinamainya
AI-Qur'an, ·adalah bUjukan kepada orang Arab saja, yang tidak ada artinya
bagi bangsa lain yang tidak tinggal di \urun pasir. Surga dibayangk~lIi oleh
Muhammad sebagai kebunyang iildah, yang di bawahnya mengalir sungai-
sungai yans arnat jernih airnya. Oleh setengah bangsa kita yang masih dang-
kal, dan inerasa belum "sarjana" sebelum pandai memiildahkan kata-kata
sarjana orientalist Barat, hal itu dikatakannya pula k~pada orang yang masih

,awam (dangkal).
Mereka berkata: "Tidak ada artinya surga yang dibayangkin Muham-

mad itu bagi kita bangsa Indonesia. Kita mempunyai bumi yang indah,selu-
ruh tanah air,kita adalah kebun dan taman y~ng indah, di bawahnya mengalir-
lah batang air, Bengawan. Solo, Brantas, Kapuas, Musi, dan lain-lain. Tanah
kita subur dan segala makajtan dan buah-buahan ada di sini:"
\

Kalau sekiranya orang itu berpikir dengan tenang, mau menyelidiki
sejatahbangsa Arab yang mulai menerirna'Islam itu dengan seksama, tentu.dia
akan maklum bahwa tidak berapa lama setelah selesai Nabi Muhammad s.a.w.
melakukan tugasnya bangsa Arab itu telah menduduki negeri-negeri dekat
sungai besar: Nil, Dajlah (Tigris), dan Furat, Indus, Gangga dan Jenap. Dan
banyak lagi lpereka membikiiJ. negeri d1 tempat'l,ain. Dan beluml3h surga
tempat-tempat yang dikatakal! itu.

, Mungkin juga kita tenma' sebilhagian darip~da kata yang demikian.
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"Surgaitu ialah:yang tidak mata melihat. Dan tidak telingamendengar.
Dan tidaklah khatir-khatir yang terasadalam hati seorangjua pun" (Dirawi
kan Muslim dati hadis Sahl bin Sa'd As-Sa 'idy}

Jelaslah sudah soal surga atau neraka dalarn simpulan sabda beliau itu.
Kalau kita akan melihat taman yang indah kelak, bukanlah mata semacam ini
yang akan melihatnya. Kalau kita rnendengar musik yang rnerdu, bukanlah
telinga sernacarn ini yang mendengarnya. Gambarkanlah segala yang akan ter
gambar dalam ingatan hati, ten tang nikmatnya surga, namun dia bukan itu,
bahkan lebih dari itu.

Apalah artinya mata kita yang sekarang; yang tidak bercahaya kalau
tidak lebih dahulu ada cahaya jiwa. Apalah artinya telinga kita yang sekarang:
yang tidak mengerti keindahan bunyi kalau getaran jiwa tidak nyaring.

Inilah pula yang menjadi perselisihan pikiran di antara ulama-ulama
zaman dahulu. Apakah kita akan merasa nikmat surga, atau siksa neraka itu
hanya dengan rohani kita yang khulud, atau dengan tubuh kita sekali? Sete
ngah orang Mu'tazilah dan sebahagian dari ahli filsafat Islam, seperti Ibnu
Rusyd terang-terang menyatakan bahwa itu adalah nikmat rohaniah belaka.
Sedang sebahagian ulama hadis berpendapat bahwa nikmat surga atau siksa
neraka itu akan kita rasai serta merta rohani dan jasmani.

DaJam zaman kita sekarang ini tidak ada perlunya kita mempertengkar
kan itu, Apatah lagi di zaman yang belurn lama berlalu, ketika faham ke
Islam-an mulai mundur, biJamana timbul pertengkaran dalam suatu soal,
kadang-kadang timbullah kafir mengkafirkan, sesat menyesatkan. Apabila ber
beda pikirannya dengan kita, kita keluarkan dia dari golongan kita. Padahal
perkara yang kita pertengkarkan sekali-kali bukan rnasuk daerah atau kesang
gupan kita.

Tuhan telah menjanjikan, barangsiapa yang taat akan perintah-Nya,
mengikut suruhan-Nya dan menghentikan larangan-Nya, akan diberi nikmat
surga.

Bahwasanya surga digambarkan sebagai "barang kebendaan", atau keindahan
yang dapat cepat diterima oleh perasaan seni manusia. Tetapi janganlah di
lupakan sabda Nahi Muhammad s.a.w. yang menjadi inti daripada gambaran
keadaan surga itu. Yaitu :

/:./ .\~. ./,~~ ":1/ : ./ / t;_~!"<j/ ~./"./.ff''/-:'' ./ ;:..r.~;-~)'_J ~ c..>,\ \ ~ '-o)b ~ )' \..."
( ~_'I.-JI~¢.[~~.AC1'~o'./)

, .

Bahwasanya surga digambarkan sebagai "barang kebendaan", atau keindahan
yang dapat cepat 'diterima oleh perasaan seni mariusia. Tetapi janganlah di-
lupakan sabda Nabi Muhammad s.a.w. y.ang menjadi inti daripada gambaran
keadaan surga itu. Yaitu : . . " .

'. . ~.
--1./ c.Jj.' /~~f.(1/ ~/ /' 9.~!".(1/ ~,/ f #/.(h/ ( ..-t":t~:.- ~ ~~~c.),)' YJ ~.!J~ Y \.OcZ"

. ( ~--"l-J1~4.!Jr"'~A C1'~"J.,/)

."Surga itu ialah: yang tidak mata melihat. Dan tidak telinga mendengar.
Dan tidaklah khatir-khatir yang terasa dalam hati seorang jua pun. "(Dirawi-
kan Muslim dari hadis Sahl bin Sa'd As-Sa 'idy) .

Jelaslah sudah soal surga .atau nerakjl dalam simpulan sabda beliau itu ..
Kalau kita akan melihat taman yang indah kelak, bukanlah mata semacam ini
yang akan melihatnya. Kalau. kita-mendengar musik yang merdu, bukanlah
telinga semacam inf yang mende~garnya. Gambarkanlah segala yang akan ter-
gambar dalam ingatan hati, ten tang hikmatnya surga, namun dia bukan itu,
bahkan lehih dari itu. .

. Apalah artinya mata kita yang sekarang; yang tidak bercahaya kalau
tidak lebih dahulu ada cahaya jiwa. Apalah .artinya telinga kita yang sekarang:
yang tidak mengerti keindahan bunyi kalau 'getaran jiwa tiPak nyaring.

Inilah pula' yang menjadi' perselisihan pikiran di antara ulama-ulama
zaman dahulu. Apakah kita akan merasa nikmat surga, atau siksa neraka itu
hanya dengan rohani kita yang khulud, atau derigan tubuh kita sekali? Sete- .'
ngah orang Mu'tazilah dan sebahagian dari ahli fllsafat Islam, seperti Ibnu
Rusyd terang-terang menyatakan bahwa' itu adalah nikmat rohaniah belaka.
Sedang sebanagian ulama hadis berpendapat bahwa nikmat 'surga atau s~a
neraka itu akan kita rasai serta merta rohani dan jasmani .

. Dalam zaman kita sekMang ini tidak ada perlunya kita mempertengkar-
kan itu. Apatah lagi di zaman yang belum lama berlalu, ketika faham ke~
Islam-an mulai mundur, bilaman'a timbul pertengkaran dalam. suatu soal,
kadang-kadang timbullah kafir mengkafrrkan, sesatmenyesatkan. Apabila ber-
beda pikirannya dengan kita, kita keluarkandia' dari golongan kita. Padahal
perkara yang kita pertengkar)can sekali-kali bukan masuk daer,ah atau kesang-
gupan kita. -

Tuhan telah menjanjikan, barangsiapa yang taat akan perintah-Nya,
mengikut suruhan-Nya dan menghentikan larangan·Nya, akan diberi nikmat
surga. . '
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Sebelum kita lahir, sudah berapa lamakah usia duma ini? Dan sesudah
kita meninggalkannya, berapa angkatan lagikah agaknya keturunan kita yang
akan datang? Berapa lama lagikah usia dunia ini?

Apakah artinya kehidupan kita yang pendek sekilas zaman ini, jika di
bandingkan dengan usia dunia sebelum kita lahir, yang telah miliunan tahun;
dan usia dunia setelah kita pergi, entah berapa rniliun tahun lagi.

Cuma sedikit sekali, sukar buat membandingkannya. Tetapi walaupun
dia sedikit, itulah dan di situlah terletak hidup. Lahir ke dunia di antara dua
zaman yang lama, dahulu yang tidak dapat didaki karena sangat jauhnya, dan
kemudian yang berlarut-Iarut. Yang tidak tertentukan oleh hidup kita. Dalam
saat yang sedikit tidak berbanding itulah terletak kesempatan memberi nilai
kedatangan kita ke dunia ini.

Jalan raya kehidupan itu terbentang lurus dan jauh ujungnya. Satu ang
katan datang dan pergi, satu angkatan lain datang lagi dan pergi lagi, Yang
baru datang ke tengah lebih lurus itu berjalan terus dengan giatnya, sampai
payah dan penal. Bila telah sampai waktunya, dia pun mati. Datang pula yang
lain dengan tenaga baru. Derni setelah tenaga itu habis, dia pun mati pula.
Berbondong orang yang tinggal menghantarkan mayat yang telah mati ke
pusara pekuburannya, tetapi dalarn saat itu juga kedengaran tangis anak yang
baru lahir; akan menyambung hidup untuk mati. Demikianlah keadaannya

Kafilah kehidupan

Kita percaya itu. Sebab kita percaya kepada-Nya dan percaya kepada
Rasul-Nya dan percaya akan kitab yang dibawa oleh Rasul-Nya,

Tuhan telah menjanjikan, barangsiapa yang hanya menurutkan haw a
nafsunya, lalu melanggar ketentuan Tuhan, akan disiksa dalam neraka.

Kita percaya itu. Sebab kita percaya kepada-Nya dan percaya kepada
rasul-Nya dan percaya akan kitab yang dibawa oleh rasul-Nya.

Bagaimana rupanya, bentuknya, panjangnya, luasnya. Dialah yang lebih
tahu. Apa yang dikatakannya, dengan perantaraan lidah rasul-Nya kita per
caya semua. Dalam keadaan dan bentuk yang dikatakannya itu. Kita tidak
dapat, walaupun kita coba, buat menggambarkan keadaan itu, dalam hidup
kita yang sebagai sekarang ini.

Kewajiban kita bukanlah menyelidiki apakah itu? Kewajiban kita
hanyalah melatih diri kita dalam lingkungan sifat-sifat kita sebagai manusia
buat meniru sifat-sifat kernuliaan llahi. Sehingga layakJah kita menerima
anugerah-Nya.

Kita percaya itu. Sebab kita perc,aya kepada-NYa dan percaya kep~da
Rasul-Nya dan percaya akan kitab yang dibawa oleh Rasul.Nya;
, Tuhan telah Il}enjanjikan, barangsiapa yang hanya menurutkan hawa

nafsunya, lalu melanggar ketentuan Tuhan, akan disiksa dalam neraka.
Kita percaya itu. Sebab kita percaya kepada-Nya dan percaya kepada

rasul-Nya dan percaya ~kan kitab yang dibawa oleh rasul-Nya.
" Bagaimana rupanya, bentukriya, panjangnya, luasnya. ,Dialal\ Yang lebih

tahu. ·Apa yang dikataka~ya, dengan perantaraan lidah rasul.Nya kita per-
- caya semua.' Dalam keadaan dan berituk yang dikatakannya itu. Kita tidak

dapat, walaupun kita coba, buat menggambarkan keadaan itu, dalam hidup
kita :yang sebagai sekariu~g ini. '

Kewajiban kita Jjukanlah menyelidiki apakah itu? Kewajiban kita
ha~yalah melatfu diri kita dalam lingkungan sifat-sifat kita sebagai man usia
buat meniru' sifat~sifat kemuliaan Ilahi. Sehingga layaklah kita menerima
anugerah-Nya.. ,

Kaji/ah kehidupan
\

, Sebelum kitlllahir,sudah berapa lamakah usia dunia fii? Dati sesudah
. kita meninggalkannya, berapa angkatan lagikah agaknya keturunan kita yang
- akan datang? Berapa lama lagikah usia dunia ini? '

Apakah artinya kehidupan kita yang pendek sekilas zaman ini, jika di.
bandingkan dengan usia dunia sebelum kita lahir, yang telah rniliunan tahun;
dan usia dunia setelah kita pergi; entah berapa rniliun tahun lagi.

CUDF sedikit sekali, sUkar buat membandingkannya. ,Tetapi walaupun
dill ~dikit, itulah dan di situlah terletak hi,dup. Lahir ke dunia di antara dua
zaman yang lama, dah1.du yang tidak dapat didaki karena sangat jauhnya, dan
kemudian yang berlaru)t-larut. Ypng tidak tertentukan oleh hidup kita. Dalam
saat yang sedikit tidak berbanding itulah terletak kesempatan memberi nilai
kedatangan kita ke dunia ini.

Jalan raya kehid,upan itui terbentang lurns dan jauh ujungnya. Satu ang-
katan datang dan pergi, satu angkatan lain datang lagi dan pergi lagi. Yang
baru datal!g ke terigah lebi~ lurns itu berjalan terus dengan giatnya, sampai
:payah dan penat. Bila telah ~aIl}paiwaktunya, dia pun mati. Datang pula yang
lain dengan tenaga baru. Ifrni setelah tenaga it~ habis, dia pun mati pula.
Berbondong orang yang tinggal menghailtarkan mayat yang telah mati ke
pusara peku,~uraImya, tetapi dalam saat itu juga kedengaran tangis anak yang
bam lahir; akan menyambung hidtip untuk mati. De~anlah keadaannya

296

.'



297

terus-rnenerus.
Itulah dia kafilah dari kehidupan: Yaitu usahayang tidak berkeputusan

dari hidup yang terputus-putus. Orangnya datang dan pergi. lahir dan rnati:
tetapi usaha dan amal dan perbuatan senantiasa diteruskan oleh yang datang
di belakang, Tidak pernah terjadi penghentian tugas, dan tidak pernah ter
bengkalai.

Kafilah hidup berjalan demikian rupa, dan semua kita mengalarninya
dan melihatnya. Yang memikul jenazah hari ini, besok akan dipikul pula.

Demikian jelasnya, tetapi dia kabur juga bagi sebahagian besar manusia.
Banyak kita lupa bahwa kita adalah orang singgah di sini, kita lahir dengan
tiba-tiba dan akan hilang pula dengan tiba-tiba. Banyak manusia yang lupa
daratan, lalu menyangka bahwa dia akan tinggal selarna-lamanya di sini. Mes
kipun hatinya tak menyangka begitu namun perbuatannya membuktikan per
sangkaannya yang salah. Demi apabila maut itu datang. dia terkejut, Seakan
akan mati adalah hal yang ganjil. Padahal bagaimanapun dia terkejut, namun
keadaan akan tetap sedemikian itu. Karena begitulah adanya.

A1angkah baiknya jika badan sedang sehat dan otak sedang sadar, kita
ingat benar-benar kampung apakah namanya yang kita diami sekarang ini.
Kalau ini kita ingat, niscaya kita tidak akan menegakkan gedung angan-angan
yang menjulang langit , di atas tanah kekayaan yang penuh rawa.

Lalu timbullah pertanyaan: Kalau hidup itu hanya sernata-rnata pergan
tian orang yang baru datang dengan orang yang baru pergi, apalah artinya.
Dan kalau hanya seperti itu, apalah guna hidup. Liang kubur, atau membunuh
diri adalah lebih baik untuk mencari penyelesaian. Kalau sekiranya yang dika
takan hidup itu hanya semacam ini, kita menjadi pusing dan bising menerirna
nya. Hanya rentetan dari upat puji, perlombaan untuk kemegahan diri sen
diri. Membunuh teman, supaya di atas kematiannya aku bisa hidup. Penin
dasan yang kuat atas yang lemah. Kemudian itu mati. Mali karen a sangat
lapar atau mati karena sangat kenyang.

Akal yang murni tidak dapat menerima kalau hidup itu hanya derniki
an. Mencari sendiri penjelasan daripada hidup itu tidaklah akan sanggup
rnanusia ini. Tidak ada bukti kenyataan, yang didapat dengan ilmu pengeta
huan pasti bahwa ada lagi hidup lain di belakang hidup ini. Tetapi manusia
pun merasa ragu, dan tidak pula dapat memastikan bahwasanya hidup kita
yang seperti ini hanya sehingga ini saja. Kalau hidup hanya sehingga ini saja,
dapatJah kita pastikan bahwa hidup ini zalim adanya! Aniaya adanya.

Untuk menghilangkan keraguan hidup itulah agama. Mulanya kita telah
percaya ada Tuhan. Kemudian itu kita telah percaya adanya hidup. Kita pun

terus-menerus.
Itulah dia ka[i/ah dari kehidupan. Yaitu usahayangtidak berkeputusan

dari hidup yang terputus-putus. Orangnya datang dan pergi, lahir dan mati;
tetapi usaha dan amal dan perb~atan senantiasa diteruskari oleh yang datang
di belakang. Tidak pernah teIjadi penghentian tugas, dan tidak pernah ter- ,
bengkalai. , ,

Kamah hidup berjalan dernikian rupa, dan semua kita mengalaminya
dan melihatnya. Yang mernikul jenazah hari ini, besok akan dipikUI pula.

Demikian jelasnya, tetapi dia kabur juga bagi sebahagian besar manusia.
Banyak kita lupa bahwa kita adalah orang singgah di sini, kita lahir dengan
tiba-tiba dan akan hilang' pula dengan tiba-tiba. Banyak manusia yang 1upa
daratan, lalu menyangka bahwa dia akan tinggal selama-Iamanya di sini. Mes-
kipun hatinya tak menyangka begitu namun perbuatarinya membuktikan per-
sangkaannya yang salah. Derni apabila m~ut itu datang, dia t'erkejut. Seakan-
akan mati adalah hal yang ganjil. Padahal hagaimanapun dia terkejut, namun
keadaan akan tetap sedemikian itu. Karena begitulah adanya.

" Alangkah baiknya jika 'badan sedang sehat dan otak Sedang sadar, kita
ingat benar-benar kampung apakah nainanya yang kita diarni seka!ang ini.
Kalau ini kita ingat, niscaya kita tidak akan menegakkan gedung angan-angan
yang,menjulang langit, di atas tanah kekayaan yang penuh rawa. '

Lalu timbullah pertanyaan: Kalau hidup itu nanya semata-mata pergan-
tian orang yang baru datang dengan orang yang baru pergi, apalah artinya.
Dan kalau hanya seperti Hu, apalah guna hidup. Uang kubur, atau membunuh
diri adalah lebih baik untuk mencari penyelesaian. Kalau sekiranya .yang dika-
takan hidup itu hanya semacam ini, kita menjadi pusing dan bising menerima-'
nya. Hanya rent~tan dari upat puji, perlompaan untuk kemegahan diri sen-
did. Membunuh teman, supaya di atas kematianp.ya aku bisa hidup. Penin-
dasan yang kuat atas yang lemah. Kemudian itu mati. ,Mati kluena sangat
lapar atau mati karena sangat kenyang. .

Akal yang murni tidak dapat menerima kalau hidup itu hanya,demiki-
an. Mencari sendiri penjelasan daripada hidup itu tidaklah akan, sanggup
manusia ini. Tidak ada bukti ~enyataan, yang didapat dengan ilmu pengeta-
huan pasti bahwa ada lagi hidup lain di belakang hidup ini. Te~api manusia
pun merasa ragu, dan tidak pula dapat memastikan bahwasanya hid up kita
yang seperti ini nanya sehingga ini saja. Kalau hidup hahya sehingga ini saja,
dapatlah kita pastikan bahwa hidup ini zalim adanya! Aniaya adanya.

, Untuk menghilangkan keraguan hidup itulah agama. Mulanya kita telah
percaya ada Tuhan. Kemudian itu kita ~lah percaya adanya hidup. Kita pun
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Kita mesti rnati, dan mati tidak dapat kita tolak. Satu alamat yang tidak
berubah di langit. yaitu Tuhan. Satu alamat yang tidak pula bcrubah-ubah di
bumi, yaitu kubur. Ke mana pun kita rnelangkah. ke mana pun kita pergi
menyembunyikan diri. ke benua mana pun. narnun bila tiba waktunya, rnaka
tepat pada saat itu, pintu kubur menganga menunggu kedatungan kita. Baik
kubur burni, at au perut ikan, atau mana saja; sarna saja.

Mali adalah laksana suatu gerbang pcrbatasan di antara hidup yang fana
ini. akan menuju kehidupan yang maha luas dan baqaa, yaitu ludup akhirat.
Sesudah mali yang sekali itu kita tidak akan mati-rnati lagi. Kalau kita poor
kan hal ini dengan tenang. tidak ada alasannya buat kita akan takut rnengha
dapi mati .. Kita takut menghadapi mali hanyalah karena melihat hangkai ter
han tar • mukanya telah pucat kuning. karcna dar ah dalam badannya tak
berjalan lagi. Kita takut mengenang mati, karen a memikirkan bahwa bangkai
yang telah mati itu akan dimasukkan ke liang lahad dan akan tinggal sepi
sendiri, tiada berternan. ltulah sebabnya agaknya maka ada seorang maharaja
di benua Tiongkok beribu tahun yang lalu menitahkan menterinya mencari
suatu tempat yang di sana tidak akan didatangi oleh kernatian. Dia ingin
kekal, tetapi dia tidak rnau mernasuki gerbang yang memisahkan dari hidup
yang tidak kekal ini kepada hidup yang sebenar kekal.

Di balik hidup yang sekarang

telah percaya adanya nabi-nabi, Kita pun telah percaya adanya wahyu. Maka
Tuhan yang telah kit a percaysi itu menyampaikan wahyu-Nya dengan per
antaraan rasul-Nya, mernberi ingat bahwa hidupmu bukanlah scmata-mata ini
saja. Hidup ini hanyalah scmata-mata pcrmulaan daripada hidup yang kekal
dan abadi.

Hidup yang sekarang adalah persiapan untuk menernpuh hidup yang
kekal abadi itu.

Benar kita datang hanya sekejap zaman kemari ini. Benar usia dunia
sebelum kita telah berrniliun tahun dan sepeninggal kita entah berapa lama
lagi. Tetapi di dalam masa yang pendek itu kita memberi nilai hidup kita,
untuk dijadikan bekal menernpuh perjalanan yang jauh ke negeri kekal abadi:
akhirat.

Hidup yang bijaksana ialah berbuat amal dan usaha menilik kepentingan
bagi kedua macarn hidup itu. Jangan hanya memikirkan satu macam hidup
saja. Amal dan usaha itu dibuat bertali. Di sini kita rnenanam buat nanti rue
ngetam. Di sini kita berusaha buat nanti rnengambil hasil.

telah percaya adanya nabi-nabi. Kita pun telah percaya adanya wahyu. Maka
Tuhan yang telah kita percaylli itumenyampaikan wahyu-Nya dengan per-

. antaraan rasul-Nya, memberi ingat bahwa hidupmu bukanlah semata-mata ini
saj~. Hidup ini hanyalah semata-mata permulaan daripada hidup. yang kekal
dan abadi ..

Hidup yang sekarang adalah persiapan untuk menempuh hidup yang
kekal abadi itu.

Benar .kita datapg hanya sekejap zaman kemari ini. Benar 'usia dunia
sebelum kita .telah berrnilil!n tahun dan sepeninggal kita entah berapa lama
lagi. Tetapi di dalam masa yang pendek itu kita memberi nilai hidup kita,
untukdijadikan bekal menempuh perjalanan yangjauh ke negeri kekal abadi;
akltirat. ,

Hidup yang bijaksana ialah berbuat amal daI\ usaha menilik kepentingan
bagi kedua macam hidup itu. Jangan hanya me$kirkan sat~ mac.am hidup
saja. Amal1darl. usaha itu dibuat bertali. Di sini kita menanam buat nanti me-
ngetam. Di sini kita berusaha buat nanti mengambil hasil. .' ,

\

Di balik hidup yan8 sekarang

Kita mesti mati, dan mati tidak dapat kita tolak. Satu alamat yang tidak
berubah di langit, yaitu Tuhari. Satu alamat yang tidak pula berubah-ubah di
burni, yaitu kubur. Ke mana pun .kita melangkah, ke mana pun kita pergi
rp.enyembunyikan diri, ke benua mana pun, namun bila tiba waktunya, maka
tepat pada saat itu, pintu kubur menganga menunggu kedatangan kita. Baik

.. kubur burni, at au perut ikan; at~u mana saja; sarna saja.
Mati adalah laksana suatu gerbang perbatasan di an tara hidup yang fana

ini, akan menuju kehidupim yang maha luas dan .baqaa, yaitu hidup akhirat.
Sesudah mati 'yang sekali itu kita tidak akan mati-mati lagi. Kalau kita poor-
kan hal ini dengan. tenang, tidak ada alasannya buatkita akan takut mengha-
dapi mati. .Kita tak~t mengruidapi mati hanyalah karena melihat bangkai ter-

'hantar, mukanya telah pucat kUning, karena darah dalam badannya tak
ber)alan lagi. Kita takut mengenang mati, karena mernikirkan bahwa bangkai
yang telah mati itu akan dimasukkan ke liang lahad dan akan tinggal sepi
sendiri, tiada berteman. Itulah sebabnya agaknya maka ada seorang maharaja
di benua Tiongkok beribu tahun yang lalu menitahkan menterinya mencari
suatu tempat yang dil sana tidak akan didatangi oleh kematian. Dia ingin
kekal, . tetapi dia' tidak mau memasuki gerbang yang memisahkan dari hidup
yang tidak kekal ini kepada hidup yang sebenar kekal.
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Langkah yang penghabisan sekali kita meninggalkan dunia ini ialah
langkah permulaan bagi kita menuju alam khulud. Di permulaan langkah tiba,
di sana dimulailah perhitungan; nyatalah nilai kebajikan yang kita kerjakan
selarna ini dan nyata pula kebejatan. Semuanya dibayar kontan. tidak ada
yang tersembunyi.

Sampai ditegaskan bahwasanya orang yang mali karcna rnempertahan-
kan kebenaran dalarn dunia ini, adalah hidup :

~~/~~.~\s.:"~(-1~\~. (-).~-:~\~.>:« '1W /' - . y", ",-~q~U;/ ~
./~f\ «r>, ":: ""'/ ~,,/. ., /~ \.~/ ~'\V./" /. ./..~ /'~
• ..iju -,,, ~ • • .w\~ l.(' ,., ',~'.J~'"» '-!..:u To - - _'_J,./ ~ ".......- ;. ~ e: . 4.).T....)J•

./ .._/./"/"/"(f/~" "'; "./..ftr/''' "/. ., ~"//" /}. ...eA) . '.) .\,;.. \ - •. ..__)_jr~\ .__,'"_ (J~ .J-/'~ ~~ -
(W', _"" .:>Y"")
"Janganlahkamu sangka bahwasanya orang yang terbunuh pada jalan

Allah, bahwa dill mati. Bahkan dia adalah hidup. Di sisi Tuhan mereka diberi
rezeki. Mereka bersukacita dengan apayang diberikan Allah kepada mereka

4. Banakh

.
Ada pula yang menyangka bahwa hidup itu hanya inilah! Di belakang

ini tidak ada hidup lagi. Bila mati telah datang. tarnatlah hidup. Masuk ke
dalarn suatu masa yang di sana tidak ada perasaan lagi. tidak ada syu'ur. Bila
manusia telah mati, samalah dengan seeker kucing yang mali, atau dengan
sapi yang dipotong dan dimakan. Setelah itu habis.

Soal mali bukanlah soal habis. Mati bolch dikatakan pcnutup daripada
hidup yang khayali dan pernbukaan daripada hidup yang hakiki. Pasti tiba
waktunya roh IOta ber cerai dengan badan kita. Tetapi insan tidaklah berubah
karena itu. Tubuh kita hanyalah laksana pakaian saja yang boleh tanggal dari
hakikat roh. Tubuh berubah sifatnya; hari ini rnenjadi tubuh insan, lain hari
sebagai pernah dikatakan Omar Khayam dalam rubayatnya menjadi ternbikar
atau piala ternpat minurn yang diternpa oleh tukang periuk belanga. Mali
hanyalah pindah dari satu ternpat ke tempat lain. tidak mcngurangi akan ke
sadaran seseorang atas hakikat ujud, dan tidak pula mengurangi akan perasa
annya bahkan bertambah je las dan nyata baginya, sebab dia telah terlepas
daripada ikatan belenggu.

•Ada pula yang menyangka bahwa hidup itu hanya inilah! Di belakang ,
ini ti~ak ada hidup lagi. Bila mati telah datang, tamatlahhidup. Masuk ke
dalam suatu masa yang di sana tidak ada perasaan lagi, ti9ak ada syu'ur. Bila
roanusia, telah mati, samalah dengan seekor kucing yang mati, atau dengan
sapi,yang d;ipotong dan dimakan. Setelah itu habis.

Soal mati bukanlah soal habis. Mati boleh dilcatakan penutup daripada
hidup Yang khayali dan pembukaan daripada hidup yang hakiki. Pasti tiba
waktunya roh kita bercerai dengan.badan kita. Tetapi insan tidaklah berubah
karena itu. Tubuh'lUta hanyalah laksana pakaian saja yang boleh tanggal dari
hakikat roh. Tubuh berubah sifatnya; hari ini menjaqi tubuh insan, \ain hari
sebagai pernah dikatakan Oroar Khayam dalam rubayatnya menjadi tembikar
atau piala tehtpat minum yang ditempa oleh tukang periuk belanga. Mati
hanyalah pindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak mengurangi akan ke-
sadaran seseorang atas hakikat ujud, dan tidak pula mengurangi akan perasa-
annya bahkan bertambah jelas dan n~ata baginya, sebab dia telah terlepas
daripada ikatan belenggu.

Langkah yang Penghabisan sekali kita meninggalkan, dunia ini ialah
langkah permulaan bagi kita menuju alam khulud. Di,permulaan langkah tiba,
di sana dimulailah perhitu~gan; nyatala4 riilai kebajikan yang kita kerja.kan
selama ini dan nyata pula kebejatan. Semuanya dibayar 'kontan, tidak ada
yang tetsembunyi. , \

Sampai ditegaskan bahwasanya orang yang mati karena mempertahan-
kan kebenaran dalam dunia ini, adalah hidup :

, . ' I' '~~/fI.~\J;)o~(~iu\~· (~~~~~r~//~~~~ /'.. ' ~ /. / ..;.-q~~< ~
/'~J\--:''''."-;~//4~ .,'",t \/./ ~I\V/#. -< /"/.. /'.1'
• ~ U .",•• ~ • , A,.U' ~ \..A;' • ~ " ~ ., .J~./.>~::A-' ~..J,-" <~, ~/~~ • <;.).f...)J••

.<I' ~/. /~/"/<j/~~./;."/it( " ;,/., ., ~~/ ~/;)./',~~ , •• )'1 .~ \ •• .,
. '~-"r-:)J\ ~ ./" u~ ~/'~~~ ..

(\V', ~W\ ~yJ') . . '
''Janganlah kamu sangka bahwasanya orang yang terbunuh pada jalan

Allah, bahwa dia;mati. Bahkan dia adalah' hidup. Vi sisi Tuhan mereka diberi
rezeki. Mereka bersukacita dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka ,
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dengan kurnianya. Dan merck» menyatakan kegembiraan untuk orang yang
be/urn menyusul di belakang, bahwa tak usah takut dan tak usah berduka
. cita.l'{Ali 'Imran;S. J: 169--170)

Bahkan kadang-kadang alarnat-alarnat baik atau ala mat tidak baik sudah
dapat dilihat pada akhir umur manusia. Sekali seseorang telah mernilih pendi
rian di dalam hidupnya bahwa Tuhannya ialah Allah. dan dia teguh pada pen
dirian itu. tidak beranjak. scdikit juga. maka bilarnana tiba saat Jan waktunya
akan mati, tibalah rnalaikat mernberi tahu kepadanya supaya tak usah takut,
tak usah dukacita, bahkan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan.

Sebaliknya orang yang fasik Jan aniaya, yang hidup fananya ini tidak
diberinya isi dan nilai, hanya dibuang-buang dengan tidak berketentuan, keli
hatanlah bagaimana sulitnya dia menernpuh gelombang sakarat itu. Malaikat
pun datang pula rnengulurkan Jan menghamparkan tangannya: keluarkanlah
nyawamu! Hari ini engkau tcrimalah ganjaran azab yang hina, karena karnu
pernah berkata terhadap Allah tidak atas kebenaran dan karnu menyornbong
kan diri kepada ayat Allah.

Meskipun orang yang rnengaku beriman , namun perhitungan dosa dan
kesalahan yang diperbuatnya sementara hidupnya pun akan rnendapat per
hitungan juga. Kelepasan dan keringanan hanya akan berlaku sesudah berlaku
pertirnbangan dan irnbangan di antara berat ringannya kebaikan Jan kesalah
an itu.

Adapun dalil alas adanya siksa kubur itu amat banyak. Rupanya sebe
lum menempuh surga atau neraka, haruslah dilalui zarnan kubur. Sebab dia
adalah sebagai bayangan dar i yang akan ditempuh nanti. Pada suatu hari
Rasulullah s.a.w. bersama sahabatnya berjalan di dekat pekuburan.
Maka kedengaranlah oleh telinga batin beliau dua orang dari penghuni kubur
itu menerima siksanya. Lalu beliau suruh ambilkan daun korma yang masih
muda Jan beliau suruh letakkan di atas kubur itu. Kata beliau: "Yang berku
bur di sini adalah dua orang yang sedang menanggung siksa, bukan dalam per
kara besar, hanyalah keeil saja. Seorang karena tidak berselindung seketika
pergi keneing. Dan seorang lagi tukang membawa kabar berita fitnah di antara
sesama manusia."

Maka pada hakikatnya maut itu adalah menempuh rnasa-masa juga se
umpama orang yang hidup di Junia ini juga. menempuh rnasa kecil, dewasa
dan tua. Cuma rnasa-rnasa yang ditempuh oleh roh sctelah cerai dari badan
lebih halus. lebih kuat dan lebih sadar.

Dengan jelas Rasulullah s.a.w. menerangkan rnasa-masa yang akan kita
tempuh sesudah mati itu. Beliau berkata, "Seorang hamba Allah yang ber-

, ' .
dengan kurnianya. Dan merekf1 menyatakan kegembiraan untuk orangyang
belum menyusul di belakang, bahwa tak usah takut dan tak usah ber;duka

. cita."(Ali 1mran;S. 3: 169-:-170)
Bahkan kadang-kadang alamat-alamat baik atau alamat t,idak baik sudah

dapat dilihat pada akhir umUr man usia. Sekali seseorang telah memilih pendi-
rian di dalam hidupnya bahwa Tuhannya ialah Allah, dan dia teguh pada pen-
dirian itu, tidak 'beranjak; sedikit juga, maka bilamana tiba saat dan waktunya
akan mati, tibalah malaikat memberi tahu kepad~ya supa'ya tak usah takut,
tak usah dukacita, ba:hkan~bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan.

Sebaiiknya orang yang fasik,dan aniaya, yang hidup fananya ini tidak
diberinya isi ~an nilai, hanya dibuang-buang dengantidak berketentuan, keli-
hatanlah bagairnana sulitnya dia menempl!h gelombang sakarat itu. Malaikat
pun datang pula mengulurkan dan menghamparkan tangannya: keluarkanlah
nyawamu! Hari ini engkau terimalah ganjar~n azab 'yang hina, karena kamu
pernah berkata terhadap Allah tidak atas kebenanin dan kamu menyombong-
kan diri kepada ayat Allah.

Meskipun orang yang mengaku berirnan, namun perhitungan dosa dan
kesalah~n yang diperbuatnya semen tara hidupnya pun akan mendapat per,
hitungan juga. Kelepasan dan keringanan hanya akan berlaku sesudah Qerlaku
pertirnbangan dan irnbangan di antar~ berat ringannya kebaikan dan kesalah-
an itu., ,

'Adapun dalil atas adanya siksa kubur itu amat banyak. Rupanya sebe-
lum menempuh surga atau neraka, haruslah dilalui zaman kubur. Sebab dia
adalah sebagai bayangan dari yang akan ditempuh nanti. ,Pada ~u~tu hari
Rasulullah s.a.w. bersama sahabatnya berjalan di dekat pekuburan.
Maka kedengaranlah oleh telinga batin beliau dua orang dari penghuni kubur
itu menerirna siksanya. Lalu bellau' suruh ambilkan daun komia yang masih
muda dan beliausuruh letakkan di atas kubur itu. Kata beliau: "Yang berku-
bur di smi adalah dua orang yang.sedang menanggung siksa, bukan dalam per-
kara besar, hanyaJah kecil saja. Seorang, karena tidak berselindung seketika
pergi kencing. Dan seorang lagi tukang membawa·kabar beritaJitnah.di antara
sesama manusia."

Maka pada hakikatnya maut itu adalah menempuh masa-masa juga se-
\lmpama orang yang hidup di dunia ini juga, menempuh masa kecil, dewasa
dan iua. Cuma masa-masa yang ditempuholel). roh setelah cerai dari badan
lebi.h halus, lebih kuat dan lebih sadar .

Dtmgan jelas Rasulullah s.a.w. meneraqgkan masa-masa yang akan kita
tempuh sesudah mati itu. Beliau berkata, "Seorang hamba Allah yang ber-
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iman, bila telah mulai terputus dengan dunia dan akan menghadap ke akhirat
datanglah rnalaikat dari langit, jernih mukanya, laksana matahari, membawa
kain kafan dari kafan surga, dan harurn-harurnan dari harurn-harurnan surga.
Maka duduklah malaikat-malaikat itu merenung di kelilingnya. Kemudianoitu
datangJah Malaikat maut dan duduk di sisi kepalanya. Maka dia pun berkata,
"Wahai nafs thayyibah (diri yang baik). Keluarlah engkau dengan maghfirat
Allah dan ridha-Nya." Maka keluarlah nafas itu dari tubuhnya, laksana
mengalirnya tetesan air dari piala, lalu diambilnya, tidak dibiarkannya walau
pun sekejap mata. Lalu diambil pula oleh malaikat-rnalaikat tadi dimasukkan
nya ke dalam kafan yang dibawanya itu dan oiberinya harum-harurnan,
dibawanya pergi laksana menating sejemput kasturi yang harum didapat dari
permukaan burni.

Kemudian itu mereka pun membawanya naik ke langit. Demi setiap
bcrjumpa dengan segolongan malaikat, bertanyalah malaikat-malaikat yang
bertemu itu, "Apakah bau yang harum lni?" Malaikat yang membawa itu
menjawab, "Si Fulan anak si Fulan." Disebutnya namanya yang sebagus
bagusnya yang dipakainya selama dia di dunia. Maka sampailah kenaikan itu
ke langit dunia. Mereka minta bukakan pintu langit, lalu dibukakan. Maka
punggawa langit pertarna menghantarkannya pula sampai ke langit yang di
atasnya, sehingga sarnpai ke langit yang ketujuh, Maka datanglah firman
Tuhan: "Tuliskan tulisan harnba-Ku ini di tempat orang-orang yang mulia,
dan bawalah dia kembali ke bumi kepada tubuhnya." (Maka dia pun diturun
kan). Maka datanglah dua malaikat, duduk di dekatnya. Maka berkatalah
kedua malaikat itu: "Siapakah Tuhanrnu?" Oia menjawab: "Tuhanku Allah!"

Apakah agamamu? - Agamaku Islam!
Siapakah orang yang diutus kepadamu itu? - Dia adalah Rasulullah.
Bagairnana engkau tahu? - Oia menjawab: "Aku baca Kitab Allah,
dan aku percaya akan dia, dan aku benarkan!"
Maka kedengaranlah seruan penyeru dari langit: Telah membenarkan

hamba-Ku, maka sediakanlah hamparan untuknya dalam surga." Maka di
bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga. Maka datangJah kepadanya segala
harum-harumannya dan narwastunya, dan dilapangkan kuburnya sejauh
rnatanya memandang. Maka tiba pulalah kepadanya sese orang yang mukanya
bagus, pakaiannya bagus dan baunya harum.
Berkata orang itu, "Senangkanlah hatimu dengan barang yang menggembira
kan engkau, inilah hari yang telah dijanjikan buat engkau."
Lalu bertanyalah dia, "Engkau ini siapa? Mukamu sangat elok membawa
kabar baik." Orang itu menjawab. "Saya ini adalah amalmu yang saleh."

( .I , .
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, iman, bila telah mulai ~rputus dengan dU'nia da~, akan menghadap ke akJ:llrat
data,nglah tnalaikat dari langit; jernih !TIuk.anya, laksana matahari, membawa

o kain 'kafan dari kafan surga, dan harum-haruman dari harOm-haruman surga.
Maka- duduklah malaikat-malaikat itu meren~l1g0di ~elilingnya. Kemudia~titu I

·datanglah Malaikat maut dan duduk di sisi kepalanya. Maka dia'pun berkata, '-
"Wahai nafs thayyj.bah (diri yang baik). Keluarlah engkau dengan maghfirat
Allah. dan ridha-Nya." Maka keluarlah' nafas itu dari ,tubuhnya, laksana
rnengalirnya tetesan.air diui piala;lalu diambilnya, tidaktdibiarkamlya walau-
pun sekejap mata. Lalu diambil pula oleh malaikat-maiai~at tadi dimas~kkan·
nya ke dala~rkafan yang dibawariya itu dan diberinra harum-haruman,
dibawany~ pergi laksana menating sejemput kasturi yang harumdidapat dari
perrnukaan burni.

Kemudian itu (mereka pl!n membawanya naik ke langit. Oemi setiap
berjumpa dengan segolongan malaikat, bertanyalah malaikat-~alaikat yang ,I

. bertemu itu, "Apakah bau yang harum iniJ" Malaikat yang membawa hu
menjawab, "Si Fulan anak si fijIan." Disebutnya namimya yang sebagu's-
bagusnya yang dipakainyaO,selama dia dJ duriia. Maka sampailah kenaikan itu
ke langit duniil:; M~reka minta bukakan pintu'langit, hilu dibukakan. Maj<a
punggawa langit pertama menghantarkannya pula sampai ke lan'git yang di
atasnya, sehingga' sampai ke langit yang ketujuh. Maka datanglah frrman
Tuhan: "Tuliskan tulisan hamba-Ku iJ:li di'tempat orang-orang yang mulia,
,dan bawalah dia kemb~li ke burni kepada tubuhnya." (Maka dia pun diturun-

\ kan). Maka' datanglah dua malaikat, duduk di de~tnya. Maka ~erkatalah
'kedua malaikat itu: "Siapa~ah Tuhanmu?" Dia menjawab: "Tuhanku Allah!"

Apakah agamamu? - Agamaku Islam ! ,
Siapakahorang yang diutus kepadamu itu? ~ Dia adalah Rasulullah. ~
Bagaimana engkau tahu? -\ Dia menjawab: "Aku baca Kitab Allah,
dan akuperc'aya akan dia, dan aku benarkan!"
Maka kede,ngaranlah seruan penyeru dari langit: Telah membenarkan, '

hamba-Ku, maka sediakan~ah hamparan untuknya dalam surga." Maka <Ii-
o bukakanlah baginya sebuah pintu ke ~urga. Maka daianglah kepadanya sdgala
harum-harumannya ~·dail narwasturiya, dan dilapangkan kuburnya sejauh
matanya memandang. Maka tiba pulalah kepadanya seseorang yang mukanya,
bag4s, pakaiannya bagus dan baunya harum. ,
Berkata orang itu,' "Senangkanlah hatimu dengan barang yang menggembira-
kan engkau,-inilah hari yang tela'h dijanjikan buatengkau."
Lalu bertanyaiah dia, "Engkau ini siapa? Mukamu sangat elok membawa
kabar baik."Orang itu menjawab, "saya,ini adalah amalmu yang saleh:"
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''Sesunauhnyll orang-orang yang mendustaJcanayat-ayat Kaml dan
mmumdang rend4h leepadanya, tida1clah dlbu1ca1canbagI mere"" pintu langtt
dan ttcla1clah mere1canuuule lee daIam lUrra.sebelum onta dIlpat dimluule1can
kt daIam lulxl1IIjarum," (AI-A"aaf,-S.9: 40)

Maka berfumanlah Tuhan Allah: "Tuliskanlah kitabnya dalam penjara,
di bawah bumi yang paling bawah." Maka dilemparkanlah rohnya itu.
Kemudian Nabi pun membaca pula ayat :

"-::<i~~+\\-W~~\-:,,""r \t'~ ~\,~ ~-'://..0~J,tJ~ ;/~?" _,;, ~~_)

("" JI). -~~~w~J~"'t\/~
~., , L: '..t' :,...

Mendengar itu maka berkatalah dia: "Ya Tuhanku! Lekaslah dirikan kiamat,
1ekaslah dirikan kiamat, supaya aku kembali kepada ahliku dan hartaku."

Seterusnya Nabi bersabda pula :
"Dan bamba Allah yang kafir, apabila telah terputus dengan dunia dan

menghadap ke akhirat, turun pulalah malaikat yang mukanya sangat hitam
membawa bunglrusan, mereka pun duduk merentang penglihatan, kemudian
datanglah malaikat maut dan duduk di sisi kepalanya. LaIu dia berkata, "Hai
nafs yang keji! Keluarlah engkau dengan kebencian Allah dan kemurkaan
nya." Maka dia pun mernisahkan oafs itu dari badannya, dan dicabut laksana
mencabut duri dari bUN yang kotor, lalu diarnbilnya. Setelah diambilnya
tidaklah dibiarkan walau sekejap mata, lalu dirnasukkannya ke dalam
bungJeusan buruk itu. Dibawanya sebagai membawa bangkai yang paling
busuk di bumi. Dibawanya terbang. Setiap bertemu dengan kelompok malai
kat, malaikat yang bertemu itu bertanya : "Apakah bau busuk ini?" Malaikat
yang membawa itu menjawab: "Si Fulan anak sf Fulan." Disebutnya dengan
seburuk-buruk namanya yang terkenal tatkala dia di dunia, sehiogga sampai
Iah ke langit dunia. Maka malaikat itu meminta dibukakan pintu langit, maka
tidakJah ada yang mau membuka.
l.alu RasuluDah u.w. membaca ayat:

~t\~~\ ".1yt(!~ ~ \""/~ "(~'~ (~~ ,,:1,1\~ .~~~ ~}) ., ...>~ V!.~4),

~ . ') ", ,<,.: _'/~"_//. .~/':/~\.<;;~ "-"..:1/ou..,Y-J" • 0 o_P~'-..,.I ..~ Q~!j
;,,; ./~, • ~- 0 ...
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Mendengar itu maka berbtalah dia: ''Ya ~! Lek8s1ahdirikaI!'kiamat,
lekaslah dirikan kiamat, supaya aku kembali kepada ahliku dan hartaku."

Seterusnya Nabi bersabda pula:' "
"Dan hamba ~ yang kafrr, apabila telah terputils dengan dunia ~

menghadap ke akhirat, turun pulalah malaikat yang mukanya sangat hitam
membawa bungku~n, mereka pun duduk .merentang penglihatan, ke;nudian

I ) datanglah malaikat maut dan duduk di sisikepalariya.Lalu dia bllrkata, "Hai'
nafs yang keji! Keluarlah engkau dengan kebencian Allah dan kemurkaan·
nya." Maka diapun memisahkin nafs itu dari badannya, da,ndicabut laksana

. mencabu't duri dari bU~ yang ~ptor, lalu, diaInbilnya. Setel8h diambilnya
tidaklah dibiarkan walau sekejap mata, lalu dimasukkannya· ke da1am
bungkusan buruk itu. Dibawanya sebagai m~mbawa' bangkai yang paling

I busuk di bumi. Dib.awanya,terbang. Setiap bertemu dengankelompok malai·
kat, malaikat yang bertemu itu bertanya : "Apakah bau bu~k ini?" Malaikat
yang membawa itu menjawab: "Si Fulan anak si Fulan." Disebutnya dengan

• l
~buruk·buruk namanya yang terkenal tatkala dia di dunia, sehinggasampai-

- Ilab ke langit dunia. M~ rhalaikat itu meminta dibukakan pintu langit, maka
tidaklah ada yang mau membuka. .
lalu RaSulullahs.a.w. membaca ayat: .

74~\~(f\~/~vtd1~\r.p<a\\~,~e~..1\1\.;~ ...~~ ~ ,~JJ, ..> ~ V!.~u,
.~ <. f" - 'Jot '"< l\ "./~' "",)1/, • ~""",:I./",,:,!,/,.\r<;~'1/,u,~, .."~~'a..-oI . .~~ U ~)t
.~. .;/ "/9 'I' .. ~-. ~ ~

.. ' ,'/ ' .

''Sesu.ngguhnya orang-orang yang. men4!"stakan ayat-ayat Kami dan
.' "'!1mtlndang'l'endah kepada~ya, tidaklah dlbukakan bagi mereka pintu langit

dan tidaklah mereka masuk ice d!:dam supta, se~lum onta dapa,t dtmasukkan
ke dalam IUbang jarum. " (A.I.A. 'raaf,' S. 9 : 40) .

. i I • I
Maka berfrrmanlah Tuhan Allah: ''Tuliskanlah kitabilya dalam penjara,

di bawah bU~, yang .p~g bawah'." Maka dilemparkanlah rOhnya itu.
Kemudian Nabi pun membaca pula ay'at : ,

4~<~\~$ P~t\~~1'\t~~~i\ t/:// ..'~-!f-J.. .'. ~ : ~~ 4.7:? .' >' ~~J \

}, (r, l\).~~~~·~j,\/~
\ ~ ~ ~:
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Maka dikembalikanlah rohnya ke dalam tubuhnya, datanglah dua orang
malaikat, dan duduk keduanya di dekatnya. Lalu bertanya: "Siapa Tuhan
mu?" Dia menjawab: "Ab, ah, ..... saya tidak tabu."

"Apa agamamu?" - "Ab, ah saya tidak tabu."
"Siapakah orang yang diutus padamu itu?" - "Ah, ah, saya tidak
tahu."
Maka datanglah seruan dari langit, babwa orang ini adalah seorang yang

telah mendustakan. Scbab itu sediakanlab hamparannya dalam neraka. Maka
dibukakanlah sebuah di an tara pintu neraka. Melambailah kepadanya panas
nya dan aogin samumnya. Kuburnya pun kian lama kian sempit, sebingga
adu-beradulah tulang rusuknya satu dengan yang lain.

Maka datanglah seseorang yang mukanya sangat buruk dan pakaian
nya pun buruk dan baunya sangat busuk. Lalu dia berkata, "Sekarang terima
lah hal yang sangat menyakitimu. lnilah hari yang telah dijanjikan buat
engkau." Lalu dia bertanya, "Engkau ini siapa? Engkau datang dengan rupa
sangat buruk membawa kabar sangat buruk pula." Dia menjawab, "Saya ini
adalah amalanmu yang buruk.' LaIu dia berseru, "Ya Tu1wt! Janganlah
datang Idamat."

Dalam hadis lain demikian bunyinya: "Siapa engkau ini?" Dia menja
wab: "Saya iniadalah arnahnu yangjahat. Engkau sanpt Ialai rnentaati Allah,
dan lew benar durhaka kepada-Nya. IniIahbaluan jabat atu engkau! Kemu
dian Itu diikatkan kepadanya _orang buta, pekak dan blm, ditanpnnya
_bUlb cemetl yang kalau dipulculkan kepada bukit, bukit ltu menjadi tanah.
Maka dipukulkaMyalah satu pukulan, maka jadilah dia tanah. Kemudian di·
kembalikan Allah dianya sebagaimana adanya, lalu dipukul pula .. kill lqi.
maka memekikJah dia, pekik yang sangat dahsyat, terdengar oleh _pia
sesuatu, kecuali oleh manusia dan jin.

Berkata /JQJruz' yang mendengar hadis ini dari Rasulullah: "Kemudian
itu dibukalah satu pintu dari neraka dan dihamparkan hamparan buatnya
daripada api."

lnilah salah satu gambaran daripada hidup di dalam alam kubur itu,
yang digambarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Kita tidak dapat menolak per
kabaran ini, Iwena selain daripada kita tidak mempunyai alasan buat

''DIm banmgsiapG yang mmrpenerikllt1can AI/Qh, adal4h dillleaJc4n..alc4n
tmun,kur /alUh dati IIlngit, IaJu diperebutkan oleh bunmg, atau diterlxmglcan
angin Icepenjuru yang /auh." (AI-Hajj; S. 22:31)
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, ''Dan baTtmg$iapayang rner:nPenerikatkan Allah, adlllah diil seakan-a1qzn

tmungkur jatuh dari langit, lQlu diperebutkan oleh bUTUng,attMditerbangkan
angin kepenjurU yang jauh." (AI-Hajj; S: 22:31) o'" I
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Maka dikembalikanlah rohnya ke dalam tubuhnya, datanglab dua orang
ma~ikat, dan duduk keduanya di dekatnya. Lalu bel-tanya: "Siapa Tulian-
mu?" Diamenjawab: "Ab, ab, ~.... saya tidak tabu.'".J .' . .

"Apa agamamu?" - "Ab, a~sayactidak tabu:"
" "Siapakah orang' yang diutus padamu itu?" - -"Ab, ab, saya tidak

"\ \. \

tabu." ,
Maka datanglah seruan dari langit, babwa orang ini adalah-seorangyang

) , telah mendustakan. Scbab itu sediakanlab hamparannya dalam neraka. Maka
dibukakanlah sebuab di antara pintu neraka. Melam9ailahkepadanya panas-
nya}dan angin ,samumnya. Kuburnya ,pun kian lama kian sempit"sehinggl1
adu-beradulah tulang rusuknya satu dimganyang lain.' .

Maka datanglah seseorang'yang mu~ya sangat buruk dan pakaiah-
nya pun bUfllkdan baunYasangat busuk. ~u dia !>~rkata,"~karang terima- /
lah hal ylqlg sangat' Ipcmyakitimu. Inilah hari yang tel)ili dijanji~ buat
engkau." Lalu dia bertanya, "Engkau'ini siapa?'Engkau datang dengan rupa
sangat bl,lrukme~bawa !'abar sangat.b!lruk pula." Dia m~jawab, "Saya ini
adalab amalanmu.,yang buruk." Lalu ~a berseru, "Ya Tuhan'! Janganlali
datang kiamat." .

Daiam hadis lain'demikian bU'nyinya:"Siap'a engkau ini?" Dia menja-
~ab: "Saya iJlia<Wabamalmu yangjahat. Engka'f sangat lalai mentaati Allah,
dan lekas benar durhaka kepada.-Nya.Inilah balasan jaha:t ltas eJ;lgkau!Kemu-
dian 1tu' diikatkan kepadanya seorang buta, pekak dan b1su, ditanganrtya
sebuah ccmeti yang kilau dipu~ k~Pada buki~,buklt 1tumenjadi tanah.' 2
Maka dipukulkannyalah SItu pukulari, maka jadilah dia ~. Kemudian die \.
kembalikan Allab dianya sebagaimana ac,1aqya,la1u dipukul pula lekali lap.
maka memepllih dia, pe~ yang ,sangat dahsyat, terdeng~ oleh' legala
sesuatu, keeu.alioleh manusia dan jin. . I 'I

Bcrkata Banza' yang mendengar hadis ini dariRasulullab: "Kemudian
itu dibukalah satu pintu dari neraka da;idihamparkan hampar~ buatnya
daripada api." .

, Inilab salah satu gambaran daripada hidUp di dalam alam kubur itu, ~ ,J

yang digambarkan ol~h Nabi M~d s.a.~. Kita tidak dapat menolak per- ')
kabarah . ihi, kalena selain' daripada kita tidak mempunyai alasan buat
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1) 8angkai Stalin kemudian dipindahkan alas perintah Kruschev.

penolak, maka menolak satu di antara sabda Nabi ten tang hidup akhirat itu,
berarti menolak kenabiannya, dan menolak juga akan wahyu yang dibawanya,
artinya IOta orak dan buka sarna sekali kepercayaan yang telah IOta bin a sejak
semula sehingga kita pun tidak percaya lagi kepada Tuhan.

Bagaimana keadaan selanjutnya daripada hal yang dihikayatkan Ra
sulullah itu? Tidaklah dapat kita ketahui lebih daripada apa yang diceritakan
beliau itu. Kita percaya! Bagaimana caranya? Tidaklah dapat dijawab oleh
hukum sebab-akibat dan logika yang ada pada kita sekarang ini. Sebab hukum
sebab-akibat dan logika IOta ini masihlah terikat oleh undang-undang yang
duniawi. Bagaimana tubuh yang telah berpisah dengan nyawa, akan dapat ber
jumpa kembali di alam itu. Padahal kita melihat murnmi Fir'aun masih terte
lentang sejak beribu tahun, sekarang tergolek dalam musium di Cairo. Dan
mumrni Lenin dan Stalin I)masih serupa orang tidur di lapangan merah?

Maka memberikan jawab atas soal ini tidaklah dapat dengan begitu.
Kernajuan pengetahuan rnanusla mutakhir menunjukkan adanya rahasia
rahasia benda yang gaib, yang tidak dapat diputuskan begitu saja, karen a
teropong hidup sekarang yang masih dangkal ini. Sedangkan soal benda kian
lama lagi kian gaib, apatalah lagi soal nyawa.

Tetapi pengalaman-pengalaman yang telah disusun orang menjadi ilmu
pengetahuan pada zaman akhir dan percobaan-percobaan yang telah dicoba
kan orang, telah banyak me~ akan adanya alarn roh, atau alarn
kubur, atau alam barzakh iru,

Kepandaian man usia telah dapat memanggil roh orang yang telah mati.
Dan ahli ilrnu pengetahuan mengakui bahwa ada roh yang masih dekat dari
kehidupan IOta dan mudah dipanggil. Dan ada roh yang telah jauh dari kalang
an IOta, sehingga tidak kuat roh pemanggil itu buat memanggilnya. Kata
mereka, roh-roh besar, roh nabi-nabi tidaklah dapat dipanggil. Roh-roh
rupanya tidak dibukakan baginya pintu langit, berkeliaran keliling IOta dan
keinginannya hendak kembali ke dalam kehidupan yang sekarang, tetapi tidak
dapat lagi, menyebabkan dia menjadi pengganggu, rnenjadi hantu' yang
menakutkan.

Itulah sebabnya maka ajaran segala agama menyuruh IOta berlatih, agar
jiwa IOta jangan terpaut kepada barang yang akan kita tinggalkan ini. Jangan
lah sampai harta benda, anak dan istri atau keduniaan seumumnya mengikat
hati IOta, sehingga berat rneninggalkan dunia ini. Sebab kalau IOta rnati, dan

. /
-- ,

"-
pen:olak, maka menolak situ di antara sabda Nabi ten tang hidup akhirat itu'
berarti menQlak \cenabiannya, dan menolak juga akan wahyu-yang dibawanya,
artinya kita orak dan bub sam~ sekali, keper,cayaan yang telah k!.ta bin a sejak
semula sehingga kita pun tidak percaya lagi kepada Tuhan. '

Bagaimana keadaan selanjutnya daripada hal yang dihik~yatkan Ra:.
sulullah itu? Tidaklah dapat kita ketahui lebih daripada apa yang diceritakan
beliau itti. 'Kita per~aya! nagaimana caranya? Tidctklah dilpat dijawab' oleh
hukum sebab·akibal dan logika yang ada pada kit~'sekarang ini. Sebab hukum
sebab-ak1bat -dan logika kita ini. r.nasihlah terikat oleh undang-undang y~g
duniawi. Bagaimana iubuh,yang ie'hili: berpisah dengan nyawa, akan dapat ber-.

'"' jumpa ,kembali ,di alam itu. -Pa&ahal kita melihat mununi Fir'aun masih ter:te-
lentang sejak beribu ta4'iin, sekarangtergolek dalam musium di Cairo. Dan
mutnmi Lenin dan Stalinl ) masihserupa orang tidur di lapangan merah?

Maka' ffi:emberikanjaw~b atas soal ipi tidaklah ~apat denganbegitu." ".
rJ{emajuan pengetahuan inanu~ia' mutakhir menunjukkan adanya' raha~ia·
raha~a benda .yang gaibJ"yang,)ida~: dapat diputuskan begitu saja, karena
terop6ng h!dupsekaran'gyang, masi1rA~I,1~kiil,fii. Se<!angkafl soalbenda kian
lama lagi kian gaib,apatalah lagi soal nyawa. '

Tetapi pengahman-pengalarnan yang ~elah disusun orang menjadi ilmu'
'pengebhuan pada zaman akhlr d,ag.percobaan-percobaan yang telah dicoba- '
kan orang, telah bany~' me~~n:·a..kan. adanya alam roh, ataualllITl
kubur, atau alam ba~zakh)tUr':;:';;' .';:'.<:::,~:'.' , '..)

Kejlandaian manusia', telah.oapat memanggil roh orang ¥ang telah mati.
/~ Dan awi ilmu pengetahuan mengakui bahwa ada roh yang masih dekat dari

kehidupan kita dan mudah dipanggil. Dan ada roh yang telah ja)Jh dari kalang-
an kita, sehingga tidak J kuat roh' pemanggil .itu buat ,memanggilnya. Kata
mereka, roh-rob besar, roh nabi-nabi tid~lah dapat' dipanggll. Roh-roh
rupanya tidak <llbukakan ba~nya pintu langit, berkeliaran keliling kita dan'

I . .' •

keinginannya hendak kembali ke dalam. ·kehidupan yang sekarimg, tetapi tidak
, dapat lagi, menyebabkan' ,dia menjadi pengganggu, 'menjadi ~antu' yang
mertakutkan. ' ,J

'- Itulah seQabnyamaka ajaran s~gala agama inenyuruh 'kita berlatih;agar
'jiwa kita jangan terpa~(kepa<l~;baraIlg yang akan kita tinggalkan ini. langan-
lah sampai harta benda, anak·dan istri atim keduniaan seumumnya mengikat
hati kita; sehingga herat rrieningg~n dunia in~. Sebab kaJau kita ~ti, dan

. ' . . ' I

,." .'-------..,---~-,--
1) Bangkai Stalin kemudi:in dipm:d'ahka'natas perintah Kruschev.

\
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Setelah habis janji dengan dunia ini, kita pun berangkat ke akhirat. Di
belakang kita masih tinggallah manusia menunaikan janjinya pula menyam
bung hidup. Bekerja dan berusaha. Sarnpai bilakah habisnya tugas hidup in
sani ini, dan keluar dari dalamnya dengan penuh pengalaman pahit, lalu be
rangkat ke ternpat yang telah tersedia, entah neraka entah syurga? Bilakah
akan berhentinya alarn kita ini? Tempat menerima dan mewariskan duka dan
suka dan perjuangan di an tara kebenaran dan kedustaan! Sampai bila?

Agama menyatakan bahwa dunia ini rnesti berakhir. Ilrnu pengetahuan
alarn pun dalam segala seginya, menunjukkan bahwa segala sesuatu berpang
kal dan segala sesuatu berakhir. Langit akan runtuh, bumi akan tenggelam.
Tenggelarn ke mana? Entah ! Bukit-bukit musnah jadi abu, dan bin tang jatuh
dari falaknya. Ombak lautan akan mengganah naik. Pendeknya safhat seluruh
kehidupan ini datang masanya akan digulung.

Bilakah itu akan kejadian?
Tidak ada orang yang tahu, bahkan nabi-nabi sendiri pun tidak tahu.
Pada suatu hari datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad s.a.w. di

Madinah, menlpakan dirinya sebagaimana manusia biasa. Dia bertanya kepada
Nabi apa arti iman. Lalu dijawab oleh Nabi. Ditanyakannya ten tang Islam,
dijawab juga oleh Nabi. Ditanyainya pub apa arti ihsan, lalu Nabi menjawab
bahwa ihsan itu artinya ialah bahwa hamba Allah berbakti dan menyembah
kepada Allah seakan-akan Allah nampak olehnya berdiri dihadapannya, .W~

laupun dia tidak dapat melihat Allah berdiri dihadapannya, namun Allah
Ta'ala tetap melihat dia. Lalu Jibril bertanya bilakah akan datang "saat"
kiamat itu. Nabi pun menjawab, bahwasanya orang yang ditanyai tidaklah
lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi Muhammad tidaklah lebih
tahu daripada Jibril dalam perkara bila akan kiamat. Itu adalah ilmu Allah
semata-mata.

Tapi "saat" itu pasti datang :

," '.
5. Unwr Seseorang dan Umur DuRia

amal kurang, kita tidak lekas diterima atau dicecerkan dari kafilah gaib
rnenuju hadrat Rububiyah. Maka terlemparlah arwah ke burni; melihat istri
yang cantik telah dikawini orang lain, rumah yang bagus telah dipunyai orang
lain. Anak yang ditinggalkan telah berbuat pekerjaan yang menyakitkan hati.
Maka cinta kepada Allah, yang dituruti dengan amal yang saleh, membukakan
hijab bagi kita untuk menempuh alam yang kekal dan khulud, yang lebih luas,
maha luas dari hidup yang terbatas ini.

, I
\..

ama1 kun~ng, kita tidak 1ekas diterima atllU d'iCecerkan d'ari kafilah gaib
)men.uju hadrat Rububiyah. Maka tl;r1emparlah arwah ke bumi; melihat istri
yarig cantik te1ah dikawini orang fain, rurnah yang bagus telah dipunyai 6~ang
1a~. Anak yang ditinggalkan te1ah berbuat pek~rjaan yaIl;gmenyakiikan hati.
Maka cinta kepada Allah, yang dituruti dengan ama1 yang saleh, membukakan .
hijab bagi kita untuk menempuh a1am yang keka1 dan khu1ud'; yang 1ebih luas,
maha luas dari hidup yang terbatas ini..

5. Umur Seseorang dan Umur DuBia. " .
:' J, • ': ••,~~M~~:}f

" Setelah habis janji ~fngan dUiJ.i~i~i, kita. pun berangkat ke akhirat. Di
be1akang kita masih tinggallah manusia me':luna~ka:n janjinya pula menyim-
bUhg hl.dup. Bekerja dan berusaha-. Sainpai bilakah h'abisnyatugashidup ij1-
sani ini, ,dan keluar dari da1amnya dengaIi penuh penga1affian pahit, lalu be-

.rjm.gkat ke tempat yang te1ah tersedia; ent~h neraka entati syurg~? Bilakah
... akan berhentinya a1am kita ihi? Tempat men~rima dan rriewariskandu~ dan. . ." . . -""

suka dan perjua'ngan di antara kebenar.an dan kedllstaan! Sampai bila?
Agama menyatakan'bahwa. ~unia. in\ mesH jl~rakhir. Iliriu. pengefahuan

-alit,~ 'pun dalam segala seginya, menunjukkan .ba,hwa segala ·se~ua~uberpang-
kal dan segala sesuatu berakhir. Lan~it akan runtuh, humi' akan tenggelam. \
Tenggelam ke mana? Entah ! Bukit-bukit musnah jadi abu, dan bin tang jatuh
dari falakriya. Ombak lautan akan me!1gganah riaik. Pendeknya safhat seluruh
kehidupan in; datang masanya akan dig9lung. ,

. Bilakah it\.\ akan kejadian? , ,
Tidak ada orang yang tahu, bahkan nabi-nabi sendiri pun tidak tahu.
Pada suatu hari datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad s,a.w. di

'Madinah, menlpakan dirinya sebagaimana-manusia biasa· ~a bertanya kepada
Nabi apa arti iman. Lalu dijawab oleh Nabi. Ditanyakannya ten tang Islam,
dijawab juga oleh Nabi. Ditanyainya puw apa arti ihsan, lalu Nabi menjawab'
bahwa ihsan itu artinya ialah bahwa hambaAllah berbakti dan menyembah• '. \ ,.J

kepa'da Allah seakan-akan Allah nampak olehnya. berdiri dijladapannya, ,wa-.
1aupull. dia tidak dapat melihat Allah.berdid dihadapannya, namun Allah
Ta'ala tetap melihat dia. !;alu Jibril bertanya bllakah akan datan~ "saar'
kiamat itu. Nabi pun Imenjawab, bahwasanya orang yang ditanyai tidak}ah
lebih tahu, daripada yang bertanya. Artinya Nabi Muhammad tidaklah lebih
tahu daripada Jibril dalam perkara bila akan kiamat. Itu ada1ah ilmu Allah I
semata-mata. ..'

Tapi "saat" <!tupasti datang :

\
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"Dan bahwa:ranya stUll kiamal itu pasti datang, dan akan Aku TtJhasia
lean untuk memben pemba/aSQnkepada setiap dirt, menunu apa yang diu:ra
hakannya. " (1'hIlhIl; S. 20 : 15)

Yang dapat ditunjukkan bahwa dia telah dekat adalah bukti-buktinya
saja. Di antara bukti itu dinyatakan juga oleh Nabi Muhammad kepada Jibril
ketika menjawab pertanyaan itu. Di antaranya ialah bila seorang hamba
perempuan telah melahirkan "tuannya" atau penghulunya. Dan pula, bilama
na pengernbala-pengembala kambing yang selama ini belum kenai memakai
sepatu (hufat), yang selama ini hidup dalam kemelaratan, tiba-tiba telah men
dirikan gedung-gedung yang bertingkat tinggi.

Dalam hadis lain dinyatakan, setengah daripada tanda hari akan kiamat,
adalah bertambah pendeknya zarnan, sehingga setahun serasa-rasa sebu1an.
Sebulan rasa-rasa sejurn'at, sejum'at rasa-rasa sehari, sehari rasa-rasa sesaat.
Sesaat rasa-rasa hanya segejolak saja.

Dan tanda yang lain lagi dikatakan pula, bahwa apabila orang tak tahu
lagi memporbedakan harta pencahariannya, entah halal entah haram. Karena
telah sangat berkacau.

Bilarnana dikaji tanda-tanda itu, bahkan selalu kita berjumpa, tampak
lah bahwasanya dunia masih akan terus berputar dengan selamat, belum akan
kiamat selarna masih ada manusia yang menjunjung perhubungan baik di
antara rnakhluk dengan Khaliknya. Selama suara penyeruan kepada Tuhan,
selama intisari kitab suei masih dihargai. Bahkan selama roh manusia masih
kuat hubungannya dengan Maha Peneipta, belumlah hari akan kiamat.

Lama kita bennenung memikirkan alam dan manusia dan hidupnya.
Kita mengakui bahwa kian lama kian majulah kehidupan manusia ini. Kian
tahulah manusia akan rabasia alam itu. Ilmu pengetahuan telah meluas. Manu
sia telah sanggup terbang Ice udara melebihi burung. Menyelam ke dalam laut
an mengatasi ikan. Manusia telah mengctahui radio, televisi dan berbagai-bagai
ilmu yang lain. Dan manusia pun telah pergi dan pulang ke bulan! Penyakit
penyakit menular dan berbahaya sudah dapat obatnya. Tetapi apakah faedah
dari kemajuao hidup itu? Manusia telah berbangga mengatakan dirinya ber
kuasa. Tidak ada yang gaib lagi. Satu bangsa mengatasi bangsa lain. Timbul
perebutan hidup dan perebutan rnakan, lalu timbul perebutan menjajah dan
menjarah negeri orang. Di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain hidup-

) .

\ I , ,

('b'~). ~ .:i~ :~"r~~~·~""4t\~~,t'i\i;~\t\.,cs--., /L?'J=t(,~;; .../ .. , ~
, I .

I' ';ba!, 'bahwasanya SIlQt kiamat itu Pa~ti datang, dan Qkan Aku rahana-
lean ",!,tuk memberi pemb~lasan kepada setiap diri~ menUrut apa,yang diuSf'-
hakannya. JJ (Tha1uz;S. 20 : 15). . ,I ..

\ '

. , Yang' dapat clltunjukkan bahwa dia 'telah dekat adalah bukti-b"ktinya
saja. Di ~tara bukti itu dinY,atakan jUg3 oleh Nabi Muhammad kePada libril
ketika nienjawab pertanyaan itu. Di' antaranya ialah bila seorang hamba,.
perempuan telah melahirkan "ttiannya" atau penghulunya. Da~ pula"bilama-

'na pengembala-pengembala kamping yang selama ini ,belum k~nal memakai
,. sepatu (hufat), yang selarna ini hi,dup dalam'kemelaratan, tiba-tiba telah men- .

dirikan gedung~gedung yang bertingkat tinggi. '
Dalam hadis lain dinyatakan, setengah daripada tanda biri akan kiamat,

adalah be,rtan.tb~ pendeknya zaman, ,sehingga setahun serasa-r;lsa sebulan.,
Sebu~ rasa-rasa sejum'at, sejum'at rasa-rasa sehari, sehari rasa-rasa sesaat.·
sesaat, rasa-rasa hanya segejolak saja. '

" Dan tanda yang lain lagi ,dikataka~)pula, bahwa apabila orang tak tahu'
,lagi memporbedalcan harta pencahariannya, entah halal entah haram. Karena
,,'telah sa~gllt berkacau. .

, Bilamana' dikaji 'tanda-tanda itu, bahkan selalu kita,berjumpa, 'tampak- f
lah bahwasanya dtInia nlasih aJcan terus berpytar dengan seIamat, belum akan'
kiamat selama masih ada manusia yang menjunjung perhubungan' baik,di
antara makhluJci dengan Khaliknya. Selama sUlra penyeruan kepada Tuhan,
selama intisari kitab suci masih dihargai. Bahkan seIama roh manusia masih
kuat hubungannya dengaq Maha Pe~cipta, belunilah hari akan kiamat.
. Lama kita bermenung memikirkan alam dan J!lanusia daphidupnya.

Kita mengakui bahwa kian lama kian majulah kehidupan manusia ini. Kian'
tahulah.ffillnusia akan rahasia'alam itu.-Ilmu pengetahuan telah meluas. Manu-
sia telah 'sanggup terbang ke udara meiebihi'burung. Menyelam'ke dalam laut-
an meng!1tasi ikan. Manusia telah'mengetah'1i radio, televtSi dan be,rbagai-bagai
ilnlu ,yang lain. Dan manusia pun telah pergi dan pulang ke bulan! Penyakit-,. .
penyakit menular dan berbahaya sudah dapat obatnya. T(ltapi apakah faedah
dari kernajuiln hidup itu? Manusia telah berbangga mengatakan dirinya bet-
kuasa. Tidak ada ya-pg gaib lagi. Satu bangsa mengatasi' bangsa laiIi. Timbul
perebutan hidup dan perebutan makan, lalu t~bul pere?utan menjajah dan ,
menj&:ah negeri orang. Di ~tara satu b~gsa dengan bailgsa yang lain hidup- r

. ,'. .'
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Jadi, saJah satu benda yang penting dari dekatnya bari kiarnat, ialah
kesombongan manusia di atas bumi. Menyangka mereka yang berkuasa di
bumi, sehingga dihiasinya dengan macam-macam perhiasan. Waktu itu datang
Jah perintah Allah dengan tiba-tiba, entah malam entah siang. Hanan lebur
serraranya.

Bila Tuhan Allah menimpakan kehanruran dengan uba-tiba entah siang
entah malam, bukanJah tidak ada peringatan lebih dahulu. Bukan Iaksana
Jcpang menycrang Pearl Harbour di malam sunyi, sedang serdadu-serdadu
Amerika berdansa-dansa. Peringatan tcJah datang lama sekali dan yang mem
bawa peringatan pun bukan seorang, bukan dua orang. Kedatangan rasuJ-rasul
itu adaJah pembawa peringatan. Kitab-kitab suei pun penuh peringatan.

Beberapa umat kecil-kecil di zaman dahulu diberi peringatan oleh nabi
nya masing-masing supaya kembali kepada Tuhan Yang Esa dan percaya

"Sehingga bila bum; mengambiJ perhiasannya dan menyang/cQ pula
penghuninya bahwa mereka telah berkuasa di atasnya, pada waktu itu datang
lah perintah Kami, malam atau siang. Maka Kami jadikllnlah dill menjadi
padang tekukur, seakan-akan tidak ada apo-apa kemarinnya: Demikillnlah
Kami menjelaskan ayat-ayat Kami bagi koum yang berfikir.... [Yunus: S. 10 :
24).

lah eemburu mencemburui. Padahal suatu bangsa tidakJah dapat hidup sendi
rinya di dalam alam ini, kalau dia tidak berhubungan baik dengan bangsa yang
Jain. Untuk hawa nafsu maka hubungan yang penting itu mereka Jupakan.
Mereka pun berperang-perangan, berbunuh-bunuhan. Maju manusia daIam
persenjataan, tapi runtuh, hancur luJuh dalam pertahanan budi. Seruan nabi
nabi laksana bilang dan parau dikalahkan oleh suara meriam.

Manusia mendabik dadanya dan berkata, "Saya sanggup membunuh,
saya sanggup mengaJahkan, dan saya sanggup jadi Tuhan!"

ItuJah alamat kiamat teJah dekat :

, ,

" '- \ . \
lah cemb~ru men~p1burui ...Padahal suatu bangsa tidaklah dapa~ hidup sendi-
rinya di da1aJr1alam ini, kalau dia tidak berhubungan baik dengan bangsa yang
laip. Untuk hawa nafsumaka hubungan yang penting itu, merelta lupakan.
Mereka pun' betperang-perangan, berbunuh-bunuhan. Maju manusia dalam
~rsenjataan, tapi runtuh, hancu; luluh datam pertahaoan ,budi. Seruan nabi-
nabi laksana hila~g ~n: parau dikalahbn oleh suara' meriam. \

Manusia I11endabik dadanya dan berkata, "Saya sanggup memb'llnuh,
, saya sangguplmengalahkan, dan sara sanggup jadi TUhan!"

Itulah ~amat kiamat telah dekat :

;1f,v,(~\~,{~~~1f\)Y~-':~ ,?, "~/\ ... /./!".-:,\~\ ,!/
~ I.J'P.J~"').!J ~y>~~.J} '?~, ~~~ ...

I I . '

,,/\'~4~~" ,/ \.(r:.r~~~~~\~~\??)~'~\?~-::'~;,."\-:.
./"~'" ~ ~ .:J 'V.~ ~ V ,+,""", ~ OJ.) ~ '"

(~1' It),./;~b~~:~(~'C~,\~';'~I-$',~"~~<':~oJ.. O.J~~ '" .. ;/ 7'-J ~ >~
, )

J "Sehingga bila bumi mengambil perhiasd1f1lya da" menyangka pula <
" ., \

penghuninya bahwa mereka telah berkuoS!l di atasnya, pada waktu itu datang-
lah 'perintah Kami, mala~ atau siang. Maka Ktlmi jadikanlah dia 11;Ienjadi
padang tekukur, seakan-akan tidak ada apa-apa kemorinnya. Deniikja~~
Kami menjelaskQn ayat-ayat Komi bagi kaum yang berfikir." (Yunus: S. 10:.

~4).· " , .
r' •

\. '

Jadi, salah satu benda yang penfing dati dekatriya hari ki~at, ialah
kesoinbongan manusia di atas bumi. Menyangka mereka yang 'berk~asa .di
b~mi', sepmgga dihiasinya dengan macam-macam pertpasan. Waktu itu datang-
,la~ pe,ruitah Allah dengan tiba-tiljla, entah malam entah siang ..Hahror lebur
se~an~.' ;

Bila Tuhan Allah menimpakan kehancuran dengan tiba-tiba entah siang
entah malafu, bukanlah tidak ada peringatan'lebih dahulu: Bukan laksana

,I .
Jepang menyerang Pearl Harbour di malam sunyi, sedang'serdadli-serdapu
Arrierika berdansa-dansa. Peringatan telah datang lamase~~ dan yang mem-
bawa peringatan pun bukan seorang, bukan dua orang. Kedatangan'rasul-rasul

Jtu adalah pembawa peringatan. Kitab-Idtab suci pun penuh peringatan, , , .
Beberapa umat kecil-kecil di zaman dahulu diberi peringatan oleh nabi- ,

n~ masing-masing supaya kembali kepada Tuhan Yang Esa dan percaya'; ,
. ,,' >
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~\\tl). J\Y\\ I~t\f~/(f{·~\.£l\ X'-:'/_':~."-J ;,- ~~.,_,. ~ ~/ 'f ..~(.)~
~~/..,,.;(!,"" /\~. e: .~/~:/ ~,1/ \~.t ,//~~/
~':_",P~ ~ ~ t;:b )ye4S7'-:J ~ ~~ /:Y

.".,,:;, • I' .(~~t / ./cs»_;JJ,1.'V.J)l~~ 'd"_,\,,.?:.J§P/iJ: 'd'~~j,/) . '-;?.>J\~~?],
(~Icr

"Adalah di hadapan hari kiamat itu banyak'fitnah, laksana sepotong
malam yang gelap gulita. Pagi-pagi orang beriman, sore-sore menjadi kafir.
Sore beriman, pagi menjadi kafir pula. Suatu kaum menjual agamanya dengan
laba dunia ... (Riwayat Muslim dari Abi Hurairah, Abu Daud dari Abu Musa
Al-Asy'ari dan At-Turmudzi dari Anas]

Lantaran itu maka peperangan-peperangan pun tirnbullah. "Istirahat"
berperang sebentar, karena hendak berperang lagi. Berdamai sementara karena
sedang da!am bersedia akan perang pula. Sebab kepercayaan sudah habis,
kebencian memenuhi segenap hati :

A_~~~J\',1\i./ /~t,~, \.(\~//.-:«({b~ //~JJ,r.l::'1
~ I.) (S,~ !-" ~_,._,~ (.Sol>' ._,_y.>. / ./'/

( ~ YdP.;Jl,. ~_"..,~ 'd.)_,~f.'""..)).~\

kepada-Nya dan jujur dalam hidup, Sebab bila kedurhakaan telah meningkat,
hukum Tuhan mesti datang. Maka umat yang hanya terpikat dengan kenyata
an dunia yang ada di hadapan matanya, yang lebih mempercayai kebendaan
daripada kekuasaan Tuhan selalu mengabaikan seruan itu, bahkan mengejek.
Maka berlakulah kehendak Tuhan itu. Hancur luluhlah kaum 'Ad, Tsamud,
kaum Nuh, negeri Madian dan lain-lain. Tidak suatu pun yang dapat bertahan.

Di dalam pesan para nabi itu dinyatakanlah bahwasanya "saat itu pasti
datang bilamana kerusakan moral manusia sudah melampaui batas. Bilamana
manusia tidak peduli lagi bahwa di alas kekuasaannya sendiri ada kekuasaan
Yang Maha Besar. Bilamana telah sangat gelap kehidupan itu, sehingga fajar
nya tidak diharap datang lagi. Bilamana hawa nafsu telah melangkahi akal
budi, ketika itulah kiamat mesti datang.

Orang memegang iman kepada Tuhan sudah seperti memegang bara
panas, terasa hangat dilepaskannya. Orang tidak keberatan lagi menjual rnuru
rnuru-ah, menjual kehormatan diri dan keyakinan, untuk mencari kemegahan
yang sekejap mata :

~epada-Nya dan jUjurdillam hidup. Sebab bila kedurhakaan tel~ menlngkat,
hukum Tuhan mesti _d~ta-;}g.Maka umat yang hlinya terpikat dengan kenxata-
an dunia yang ada di haJapan matanya, yang lebih r1}empercayai k.ebe'O:daan
daripada kekuasaan Tuhan selall,i mengabaikan seruan itu, bahkan mengejek.

- Maka berlakulah keqendak Tuhan itu. Hancur '1uluhlah kaum 'Ad, Tsamud, \
kaum Nuh, negeri Mildian dan lain-lain. Tidak suatu pun yang dapat bertahan. .

Di dal3m pesan para nabi itu dinyataka~lah bahwasanya "saat itu pasti -,
, datang bilamana kerusakan moral manusia spdah mel~paui batas~ Bilatnana

manusia tidak peduli lagi bahwa di atas keku~saannya sendiri ada kekuasaan
, Yang Maha Besar. Bilamana telah sangat gelap kehidupan itu, sehingga fajar-

nya tidak'diharap datang lagi: ailamana hawa Ollfsu te-lah, m.elangkahi akal
budi,ketika itulah kiamat mesti datang.

, Orang memegang iman kfpada Tuhan .sudah seperti rtiemegang bar~ ,-
panas, terasa hangat dilepaskannya. Orang tidak keberatan lagi menjual mum-
muru-ah, menjual'kehormatan diri dan keyakinan, uotuk mencari kemegahan
yang sekejap mata :

I ~..

~ ~\\ ~, .1 i'\ \~\cf~!{' ~LB'" "X~~/-':~,'• ':.J ~ -~..,-.. /M, .' ~/ '£ -:,0?tJ~
"-'./.");(~\-'1'/\~.".J..,,/\~~:/ ''f//.\-?'''l,' J//(.;'.:/

,~J~~ td~,~ )~~::~' ,~~)Y

, ~;;".;J,.'.1f0~~~;)"'\.)21§i'~(J.\d"~"i,/).ltl\\..(..•,:':~ ,~ . . . • ~ _.1, _ . . ~'-!i V'" ;,
, d' . ',(~I~ ,.. , ~,

''Adalahdi hadapan hari kiamat itu, banyak'fifnah, laksana sepotong
) . ;;'Ilam yang' gelap gulita. Pag;-pa~ orang beriman,sore-sore menjildi kafir.·

Sore berimar', pagi menjadi kafir pula. Suatu kaum menjual agamanya dengan
laba dunia. ". (Riwayat Muslim dtIri Abi Hurairah, Abu Daud dari Abu MuSa
Al-A sy 'ari dan ~t-Turmudzi dari Anas)~/ \ . . . .

Lantaran itu inaka peperangan-peperangan pun timbullah. "Istirahat"
berperangsebentar, karena hendak berperang lagi. Bertlaniai'sementara karen a
sedang da!am 'bersedia 'akao: perang pula. ~bab kepercayaan suoah habis,

. kebencian memenuhi segenap hati : ,

_ ~r&j\i. ~\~, ~\i.~~~~\lJ~~1
• I /.' /.~/ ••/

/ ( ~V6'p..;J'~~~\d~~..Y.\"~..J)- ~~,
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Artinya selama di dunia masih ada lidah mengucapkan nama" Allah".
walau di kiri kanan sudah mengucapkan nama "Setan" belaka, selama itu pula
kiamat belum akan datang. Atau lebih tegas lagi kiamat itu tidak dikenal oleh
lidah yang masih menyebut nama Allah. Biarpun orang lain telah tenggelam

Lantaran tanda-tanda itu telah banyak berternu, apakah kita akan
memandang hidup dengan warna yang muram? Apakah kita akan pessimist?
Orang yang beriman tidaklah mengenal pesirnis! Orang yang beriman tidak
mengenal kemuraman. Kita pun insaf, bahwasanya lama sebelum zaman kita
ini, kejahatan dan kedurhakaan telah ada juga di dunia ini. Bukankah menu
rut perlambang kata agarna, nenek moyang manusia yang pertama Adam dan
Hawa, bersama disuruh datang kemari dengan iblis? Waktu mau datang
memang telah ada semangat serang-menyerang di antara tujuan baik dengan
hawa nafsu dan kesetanan. Kebaikan dengan keburukan, kebenaran dengan
kedustaan, keadilan dengan kelaliman senantiasa berperang. kalah mengalah
kan. Kalau sekali-sekali kelihatan seakan-akan kebenaran dan kebajikan kalah,
bukanlah masyarakat itu akan segera digulung Tuhan.

Kita tidak boleh putus asa, lalu lari ke gunung. 'Sebab orang yang ber
iman tidaklah suka melepaskan tanggung jawabnya. Dalam tanda-tanda hari
akan kiamat yang banyak itu, satu pintu pengharapan dibukakan oleh Tuhan:

I 1/. ••-' "'i/., \ /t·~./ ./~i/1':/-'/'\ '" ~\""-e«_j
• 4.U ~ '~t--...:_r- As, L.,...J '.-P~ ,

"Tidaklah berdiri hari kiamat alas seseorangyang masih mengatakan
Allah. Allah!"

Apakah kita muram [pessimistP

"Tidaklah berdiri han kiamat melainkan setelah banyak huru hara:
Orangbertanya: "Apakah huru haraitu?" Rasulullah menjawab: "Pembunuh
an! Pembunuhan!" (Dirawikanoleh Abu Daud dariAbi Hurairah,dan AI-Tur
mudzi dari Anas]

Banyak lagi tanda-tanda lain beliau tunjukkan sebagai alarnat hari akan
kiamat itu. Sampai kepada kaum wanita yang tidak tahu malu lagi. Dia lebih
senang berkeliaran keluar rumahnya. dengan pakaian "kasiatin ariatin ", ber
baju tetapi bertelanjang. Zina menjadi-jadi, sehingga di satu waktu tidak yakin
orang lagi, benarkah seseorang itu ayahnya atau anaknya.

/

, I]' ,.-

"Tidaklilh berdiri hari kiamat melainkan $etelah banyakhuru hara.
Orang bertanya: "Apakah hUru,hara itu?" Rasull4llah menjawab: ''PembunUh-
.an! Pembunuhan!" (Dirawikan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah, dan At-Tur-
mudzi dari Anas)

,. Banyak lagf tanda-tanda lain beliau 1unjukkan sebagai alamat hari akan'
, kiamat itu. Sampai kepada kaum wanitayang tidak tahu malu lagi. Dia lebih

senarig berkeliaran keluar rumahnya, dengan pakaian "kasiatin ariatin", ber- I
, . '

baj~ tetapi bertelanjang. Zina menjadi-jadi, sehingga di satu ~aktu tidak yakin -
orang lagi, benarkah ses~orang itu ayahnya atau anaknya. . / ','

Apakah kita muram (pessimfst)?

I Lantaran tanda-tanda itu tetah banyak bertemu, apakah kita akan
mem~ndang hidup dengan_w~rna yang muram? Apakah kita akan pessimist?
Orang yang beriman tidaklah mengenal pesimis! Orang yang beriman tidak
mengenal kemuraman. Kita pun insaf, bahwasanya lama sebelum zaman kita .
ini, kejahatan dan kedurhakaan telah 'ada juga di dunfa ini. Bukankah menu-
rut 'perlambang kata agama, .nenek moyang mauusia Yahg pertama Adam dan
Hawa, bersama disuruh datimg kem~ri dengan iblis? Wakt'u, mau. datang'.
memang telah ada semangat serang-menyerang di antara tujuan baik dengan
h;wa nafsu dan kesetanan. Kebaikan dengan keburukan, keb,enaran dengari
kedustaan, keadilan dengan kelaliman se'nantiasa berperang, kalah mengalah-

r. " lean. Kalau sekali·sek~li kelihata:n .se't:an-akanjsebenaran dan kebajikan kalah,
bukanlah maSyarakat itu akan segera digulung Tuhan. . ~ \

.Kita tidak boleh putus asa" lalu lari ke gunung. "sebab \or~g yang ber-
iman tidaklab. suka melepaskan tanggung jawabnya. Dalam tanda-tanda hari
akan kiamat yang banyak"itu, satu pintu pen~arapan dibukakan oleh Tuhan:

I "

~ 1-'(/~l!t"-I../ -/....l/r~,)'-/~\,..1 #-!. -: d,
.4.U ~'~i-~As- ~~)

( "

"Tidaklah' berdiri, hari kiamat atas seseoraflg yang masih mengataka,,~
t Allah, Allah.!" .

(

Artlnyasetama d! dunia masih ada lidah mengucapkan nama !'Allah'"
,walau di kiri kanan sudah mengucapkan na~a "~etan" bel~ka, selama'itu pula

kiamat belum akan' datang. Atau lebih tegas lagi kiamat itu tidak dikenal olell) .
lidah yang _masih menyebut nama Allah. Biarpun oraRg 'tain telah tenggelam '>/,

.)

/
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Bilarnana telah amat dekat masanya, menurut hadis-hadis yang sahih
daripada Nabi Muhammad s.a.w. akan tampaklah beberapa tanda. Satu di

I. Turunnya IcI!mbaJiNabi '[sa

6. Bebenpa Tanda Yang Terkenal

karam, telah hancur lebur, namun orang yang lidahnya masih mengucapkan
ADah, tidak akan karam. MaIahan kiamat menjadi tertahan, sebab masih ada
alasan bagi Tuhan buat menghidupkan bumi ini. Malta kalau nama Allah
sudah hilang dari lidah makhluk-Nya, apa guna dibiarkan juga bumi ini
mereka diami?

Tentu saja Anda dapat memikirkan apa maksud hadis ini, Menyebut
nama ADah dan menyebut, adalah dua perkara yang berbeda. Banyak leita
mendengar orang duduk tegak menyebut nama Allah, tetapi scbutannya itu
hanya schiogga leher ke atas. Inipercuma!

Adakah Anda ingat cerita Da'stur, seorang kafir? Pada suatu hari Nabi
Muhammad s.a.w. karena sangat lelah berteduh di bawah pohon kayu dan
tertidur. Pedangnya digantungkannya di dahan kayu itu. Maka datanglah
Da'stur, musuh besar Nabi. Diambilnya pedang Nabi dan Nabi pun dibangun
kannya. Sambil mengacungkan pedang itu dia 'bertanya, "Siapakah yang
dapat melepaskan engkau jika saya bunuh, ya Muhammad?"

Rasulullah menjawab : "ALLAH !"
"Allah!" bergema sejak dari hati sanubari, memenuhi seluruh rongga

badan, mengalir di seluruh pipa darah, terloncat dari mulut memenuhi segala
angkasa: "Allah!" Sehingga lemahlah segala sendi tulang Da'stur mendengar
nya dan terlepas pedang itu dari tangannya. Lalu Rasulullah mengambil
pedang itu pula dan diacungkannya ke muka Da'stur dan beliau bertanya
pula: "Sekarang, siapakah yang dapat melepaskan engkau daripada pedangku
ini?" Da'stur menjawab, "Tidak ada!" Dan Da'stur tidak dibunuh oleh Nabi,
melainkan diajaknya memeluk Islam, supaya kalimat "Allah" pun memenuhi
pula akan segenap hidupnya.

Ucapan nama Allah yang semacam itulah yang dimaksud dengan
penangkaJ sehingga leiamat itu behim berlaku. Dan walaupun berlaku juga,
karena sudah terlalu banyak yang lupa, namun orang yang ingat akan terlepas
daripadanya. Artinya tidak merasa gentar dan takut menghadapi bahaya
bagaimanapun besarnya. Sebab dia telah berlatih mendekati Tuhan yang
memang kita akan datang kepada-Nya.

-' karam, telah llancur lebur, namun orang yang lidahnya ,masih mengucapkan
Allah, Udale akan karam. Malahan kiamat menjadi tertahan, sebab masihada

: alasan bagi' Tuhan buat menghidupkan bumi, ini. 'Maka kalau nama Allah
~sudah hilang dati lidah makNuk-Nya, apa I guna dibiarkan juga b~ ini (
mereka diami?" '\

I
Tentu· saja Anda dapat memikirkan apa maksud hadis ini. Menyebut,

nama Allah dan menyebut, adalah dua perkara yang berbeda .. Banyak kita
mendengar orang duduk tegak menyebut nama Allah, tetapi Sebutannya itu

. l~' ' ,.
hanya sehingga leher ke atas. Ini percuma!, " I '

~ Ad3kah 'Anda mgat cerita oa'stur, seor~g kafu? Pada suatu hari Nabi I

Muhammad's.a.w,. karena sangat lelah berted~ di bawah pohon kayu dan
tertidur. Pedangnya digantungkannya di dahan kayu'itu. Maka datanglah
Da'stur, musuh besar Nabi. Diambilnya pedang Nabi dan Nabi pun dibangun-
kannya. SambU mengacungkan pedang itu dia bertanya, "Siapakah yang
dapat melej)ask;m ehgkau jiiGl,saya bunuh, ya Muhammad?" . '

R¥ulullah menjawab : "ALLAH !" , ,,,
I.. "Allah!"bergema sejak dari hati sanubari, memenuhi seluruh rongga

,'badan, 'mengalir di .seluruh pipa darah, terloncat dari mulut memenuhi segala' r

angkasa: "Allah!;' Sehingga lemah1ah segala ~ndi tulang Da'stur mendengar-
nya dan terlepas pedang itu dati tangannYa. Lalu Rasulullah mengambU

/ pedang itu p~la dan diacun~ya ke muka' Da'stur dan beliau bertanya
pula: "Sekarang, siapakah yang dapat melepaskan engkau daripada.pedangku
ini?" Da'stur' menjawab, ."Tidale ada!" Dan Da'stur tidak dibunuhole'h -Nabi,
melafnkan, diajaknya memeluk Islam, supaya kalirnat "Allah" pun memenuhi
pula ',akan segenap hidupnya. . .

, Ucapm ,:llllma Allah (yang semacarn itulah yang ~aksud de~gan
penangkal sehingga kiamat itu belum berlaku. Dan walaupun berlak1J juga,
kareDli sudah terlalu banyak yang lupa, namun orang yang ingat akan terlePas
dai"ipadanya. Artinya tidak merasa gentar dan takut menghadapi bahaya

, bagabnanapun' hesarnya .. Sebab dia telah berlatih mendekati Tuhan yang
rnemang kita akan datang kepada,-Nya. . .

\ 6. Beberapa Tanda Yang Terkenal -

I Tunmnya ~embaliN~bi '[sa '
)' l

BUamana telah amat, dekat masanya, menurut hadis-hadis yang sahib
) .

daripada Nabi Muhammad S.l;W. akari tampaklah beb,erapa tanda. Satu di
'\ I '
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antaranya yang paling penting ialah turunnya kembali Nabi 'lsa ('Alaihis
Salam) ke atas dunia ini.

Macam-macamlah orang menafsirkan tentang turunnya kembali Nabi
'w ini. Ada orang mengatakannya bahwa memang tubuh Nabi 'Isa yang
dahulu itu sendiri yang akan datang kembali ke dunia. Pokok kepercayaan
daripada agama Nasrani pun mengakui itu. 'Isa akan datang kembali. Tetapi
amat berbeda kepercayaan Islam dengan kepercayaan Nasrani ten tang makJud
kedatanpn itu. Tentu saja orang Kristen percaya bahwa kedatangannya itu
akan menuntun orang yang percaya kepadanya, menurut ajaran Kristen,
supaya pulang kembali ke dalam "Kerajaan Bapa yang di surga" dengan
selamat. Tetapi Islam menunggu kedatangan beliau untuk memberi ingat
kepada dunia ini, bahwasanya kepercayaan segolongan manusia selama ini,
yang mengatakan dia Tuhan atau anak Tuhan, atau satu dari pecahan tiga
oknum, adalah kepercayaan yang salah. 'Isa akan datang kernbali rnemberi
peringatan insan supaya kembali mentauhidkan Tuhan. Dia akan datang kern
bali mengakui benarnya apa yang diserukan Muhammad, bahwasanya tiada
Tuhan melainkan Allah!

Teringatlah kita akan suatu cerita roman karangan Destoyewski. Dalam
karangan itu elia mengkhayalkan bahwasanya Nabi 'Isa, atau Yesus Kristus
datang kembali ke dunia. Menegor golongan yang mengakui dirinya pengikut
nya, padahal telah melakukan segala upacara agama berbeda daripada apa
yang beliau ajarkan. Maka kedatangan itu tidaklah disambut baik, bahkan
beliau telah sangat dimurkai oleh pendeta-pendeta agarna itu sendiri, sebagai
mana kebencian orang Yahudi juga seketika beliau datang yang pertama se
hingga mereka meminta pihak kekuasaan menyalibnya. Pengarang buku ini
condong kepada faham ini.

Sctengahnya lagi menafsirkan lain pula. Yaitu beberapa golongan
mengakui bahwasanya 'Isa Almasih telah datang. Yaitu guru mereka yang
sangat mereka cintai. Di zaman modem ini, kaum Ahmadiyah golongan
Qadian dan golongan Lahore mengakui bahwa 'Isa Almasih telah datang.
Itulah dia guru mereka Mirza Ghulam Ahmad! Kaum Bahai pun mengakui
pula bahwa 'lsa Almasih telah datang, yaitu guru mereka "Baha'ullah".

Dengan tegas dan bebas kita menyatakan bahwa kita tidak percaya
bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad atau Baha'ullah adalah 'lsa Almasih yang
dijanjikan. Sedang kita menunggu-nunggu kedatangan 'Isa Almasih yang di
janjikan, kita harap saja kedua golongan itu. Bahai dan Ahmadi berdamai
dahulu, Scbab selain dari yang berdua itu, banyak lagi orang yang mengakui
nabi pula. Nabi Muhammad mengatakan 30 orang.

r i \

. antaranya Y!lng,paling penting ialah turunnyakembali Nabi '!sa ('Alaihis' I

Salam)ke atas dunia mi.' . I, • 1 '

'Maeam-maeamlah orang menafsirkan tent8ng tururtnya ~embaii Nabi
'!sa ini. Ada orang mengatakannya~bahwa memang tubuh Nabi 'Is.a yang
dah\du itu, sendiri yang akan datang kembali ke duma. Pokok kepercayaan
daripada agama Nasrani pun mengakui itu. 'Isa akan datang kembali. Tetapi
amat berbeda kepereayaan Islam deqgan kepereayaan Nasra~ tentangItlak$ud
kedatangan itu. Tentu saja orang Kristen percaya bahwa kedatangannya itu
akan menuntun orang yang pereaya kepadanya'i menurut ajaran Krist~n,

-" supaya pUlaDgkembali ke dalam "Kerajaan Bapa yang di surga" dengan
se1arnat: Teilipi Islam menunggu kedatangan beliau untuk tbemberi ingat
k~pada dunia ini" bahwasanya kepereayaan segolongan manusia selama ini,
yang mengatakan dia Tuhan atau anak -ruhan, atau satu. dari peeahan tiga
bknum, adalah kepere,ayaan yang salah. '!sa aJain datang ke~bali memberi
peringatan insan supaya kembali mentauhidkan ruhan. ~Diaak~ datang kern-
bali mengakui benarnya apa y~g diserukan Muhariurtad; bahwasanya tiada
Tuhan melainkan Allah! .1 \, ~ "

Teringatlah kita akan suatu' eerita roman karangan Destoyewski. Dalam
karangan itu dia mengkhayalkan bahwasanya Nabi 'Isa, atau Y~su...sKristus·
datang kembali ke dunia. Menegorgolongany'angmengakui dirinya pengikut- ~
nya, padahal tel3h melakukan segala upacara agama berbed~ darlpada ap.a '
yang beliau ajarkan. Maka kedatangan' itu tidaklah disambut baik, bahkan
beliau telah sangat dimurkai oleh pendeta-pendetll' agllIliaitu ~ndiri, sebagai-
mana kebencian orang Y3hudi juga seketika beliau datang yang pertama se-
hingga mereka meminta pihilk kekuasaan menyalibiiya. 'PerJ.garangbuku ini

. ,'eondong'kepa~ faham ini.' . , .
. ,Setengahnya lagi menafsirkan laiD. pula. Yaitu beberapa golon$lln,

mengakui bahwasanya 'Isa Almasih telal{datang. Yaitu guru mereka yang
sangat, mereka' eintai. j>i Zanlan modern, ini, ka~m Ahmadiyah golongan .
Qadian dan golongan Lahore mengaku~ bahwa 'Isa Almasih telah datang.
Itulah dia guru mereka M!r~a Ghulam Ahmad! Kaum JiWuli.punmengakui
pula bahwa 'Isa Almasih tetah datang, yaitu'guru mereka/"Baha'ultah". _'
( Dengan tegas dan bebas kita menyatakan bahwa kita tidak, pereaya'
bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad atau Baha'ullah adalah 'Isa Almasih yang -
dijanjikan. Sedang kita meminggu-nunggu,kedatangan 'Isa Alnlasih yang die , .
janjikan, kita harap saja kedua golongan itu. Bahai dan Ahmadi berdamai'
dahulu. Sebab selain dari yang berdua'itu, banyak lagi orang yang meng~ui
nabi pula. Nabi Muhammadmengatakan 30 orbg. .
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Dalam alamat dekat kiarnat itu, Nabi pun menerangkan bahwa Dajjal
akan datang, Dajjal artinya ialah Pembohong Besar. Seorang yang pecah rnata
nya sebclah (A'war), cerdik buruk, penipu. Ada a1amat kafirnya pada kening
nya, dan amat mahir dan arnat maju pengetahuannya tentang alam. Orang
ban yak akan tertipu oleh kernajuan ilmu pengetahuannya itu sehingga
menyangka dialah Tuhan. Dia mempunyai neraka sendiri dan surga sendiri.

2. Dajja/

Setengahnya lagi menafsirkan bahwa yang akan datang itu bukanlah
tubuh 'Isa Almasih yang dahulu itu. Tetapi rnereka menafsirkan bahwasanya
ajaran '(sa Almasih yang sejati akan datang menjeIma kembali ke dunia ini,
membawa kesatuan faham seluruh manusia yang beragama, ke daIam satu ke
percayaan, yaitu bahwa 'Isa Almasih bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan,
sebagaimana kepercayaan kaum Kristen seIama ini. Dan bukan pula anak
"yang tidak terang siapa bapanya", sebagaimana kepercayaan kaum Yahudi.
Seluruh umat yang percaya akan bersatu kembali mengakui bahwasanya 'lsa
A1masih adalah makhluk Tuhan yang pilihan, sebagai rasul yang lain juga.

Mereka memegang pendapat ini, sebab mereka telah melihat gejala
perubahan kepercayaan itu dalam kalangan orang Kristen sendiri pun. Sehing
ga telah ada satu sekte agama dalam kalangan mereka Unitarian, yang me
nolak kepercayaan menuhankan 'Isa itu.

Adapun dalam kalangan Islam sendiri, tidak pula kecil golongan yang
berpendapat bahwasanya menunggu kedatangan 'Isa Almasih itu kembali ke
dunia tidaklah termasuk kepercayaan yang prinsipal (kepercayaan dasar) da
lam Islam. Sebab hadis Nabi yang menyatakan kedatangan lsa Almasih kern
bali itu adaIah hadis "Al-Ahad", bukan yang termasuk hadis yang mutawatir.
Dan dalam ajaran tcntang rukun lman yang enam perkara, tidak pulalah Ra
sulullulah memasukkan kepercayaan 'Isa kembali itu menjadi kepercayaan
pokok. Tidak terrnasuk Iman yang enam perkara.

Tetapi mungkinkah orang yang telah meninggalkan dunia 2000 tahun
yang telah lalu hidup kembali? Tidaklah hal itu mustahil ?

Apabila kita telah mempelajari ilmu akal, tcntu dapat kita jawab bahwa
sanya hal itu hanyalah mustahil yang teradat. Tetapi tidak mustahil menurut
aka!'

Dan ahli ilmu biologi dan i1mu alam yang tidak behenti menyelidiki
rahasia alam ini pun telah mendapat bukti-bukti bahwasanya hal ini tidaklah
mustahi!.

r-,
,Setengahnya lagi menafsirkan bahwa yaQg akan d~tang itu bukanlah

tubuh 'Isa Almasih yang dahulu itu. Teta.picmereka menafsh-kan bahwa:sanya
ajaran 'Isa Almasih yang sejati akan datang menjelma kembali ke dunia ini,
membawa kesa(uan faham selurulf manusia yang beragama, ke dalam satu ke-
pereayaan, yaitu bahwa "Isa Ah;riasih bukan Tuhan dan bu~n anak Tuhan,
"sebagaimana kepereayaan kaum Kristen selama ini. Dan bukan pula anak
"yapg tidakterang siapa bapanya", sebagaiinana kepereayaan kaum YahiJdi.
Seluruh umat yang pereaya akan bersatu kembali mengakui bahwasanya !Isa
Almasih adalah makhluk Tuh~n y~ng pilihan, sebagai rasul yan~ lain juga. -,
\ Mereka. me}llegang perida:pat ini, ~bab mereka telah melihat gejala
p'erubahan kepereayaari itu dalam kalangan, orang Kristen sendiri p!'n. Sehing-
ga telah ada satu, sekte agama 4.alam kalangan mereka Unitarian, yang me-
nolak kepereayaan menuhankan 'Isa itu.

I
\. Adapun dalam kalangan Tslam sendiri, tidak pula keeil golongan yang/

berpendapat bahwasanya menunggu kedatangan 1Isa Almasih itu kembali ke
, dunia tidaklah termasuk kep1ereayaan yang prinsipal (kepereayaan dasar) da-
lam Islam. Sebab lladis Nabi yang menyatakan kedatangan lsa Almasih kern-
bali itu adalahJhadis "Al-Ahad", bukan yang termasuk hadis yang mutawatir.
pan dalam ajaran tentang rukun,lrnan yang enam perkara, tidak pulalah Ra-

- sulullulah mernasukkan kepereayaan 'Isa kembali itu menjadi kepereayaan
-. (( .

.pokok. Tidak terrnasuk Iman yang enam perkara.! '
Tetapi mlingkinkah' orahg yang telah meninggalkan dunia 2000 tahun

yang telah lalu hidup-kemb'ali? Tidaklah hal itu mustahil? .
Apabila kita telah mempelajari ilmu akal, tent\! dapat kita jawab bahwa--

sanya hal itu hanyalah mustahil yang teradat. Tetapi tidak mustahil menurut '
akal. ,

Dan ll.h1iilinu biologi dan ilmu alam yang tidak behenti menyelidiki
rahasia alam ini pun telah mendapat bukti-buk'ti bahwasanya hal ini tidaklah
nlustahil. .

2. Daj j a ~
"

Dalam alamat dekat kiamat itu, Nabi pun menerangkan bahwa Dajjal
\ .

akan ~atang. Dajjal,artinya'ialah Pembohong Besar. Seorarg yang pecah mata-
nya sebelah (A'war), eerdik buruk, penipu. Ada alamat kafirnya pada kening-
nya, dan amat mahir dan amat maju pengetahuannya tentang alamo Orang
banyak akan tertipu oleh kemajuan ilmu pengetahuannya itu sehingga. I
menyangka dialah Tuhan. Dia mempunyai neraka sendiri dan surga sendiri.

, I -
.'\ ' I
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Dengan cepat dapatlah kita menerima pertandaan ini. Memang, kalau
matahari telah terbit dari barat, artinya peraturan perjalanan alam yang se
lama ini teratur sebagaimana yang kita lihat, telah disengaja Tuhan mengacau
kan. Bintang-bintang runtuhlah daripada falaknya, dan langit digulung, dan
bukit-bukit dan gunung-gunung beranjak, binatang-binatang berlari-Iarian dan
berkurnpul-kumpul, karen a takut mendengarkan dahsyatnya gunung-gunung
yang meletus. Burni ini pun penuh dengan sekerup-sekerup yang penuh api,
sewaktu-waktu bisa meletus dan meledak. Alat-alat peledak cukup didalarn
nya. 8elerang yang belurn disentuh, mesiu gas dan rninyak. Allahu Akbar!

Matahari akan terbit dad barat ! - Demikianlah kata sebuah hadis.
Dengan itu dapatlah kita fahamkan bahwa perjalanan alam sudah mulai di
rubah. Dan tersebut bahwa pada waktu itu pintu buat tobat telah ditutup.
Bila akan terjadinya itu? Wallahu 'a1am.

Tetapi pemah ada penafsiran yang dibawa oleh kaum Ahmadiyah
seketika mula-mula mereka datang ke Indonesia, bahwa matahari terbit dari
bar.t itu artinya ialah bahwa matahari ilmu pengetahuan akan terbit dari

3. Matahari terbit dari barat

Siapa yang mengikut perintahnya dimasukkannya ke dalam surganya, dan
siapa yang tidak turut akan dimasukkannya ke dalam nerakanya. Segala nilai
nilai rohani, budi dan akhJak dan moral, segala nilai-nilai kepercayaan kepada
Ilahi akan I diputar balikkannya. Dia akan mengembara di serata dunia ini
memaksakan kekuasaannya dan kepercayaannya.

Kesudahan hidup Dajjal itu ialah mati terbunuh juga.
Bermacam-rnacam pula tafsir orang ten tang Dujjal ini. Ada yang menga

takan dia telah datang dan telah lama matinya. Ada pula suatu hadis "Ahad"
mengatakan bahwa sahabat Nabi, Tamim Al-Dary pernah bertemu dengan dia
di suatu pulau. Ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu kapitalis-imperialis,
dan ada yang mengatakan itulah komunis.

Dan ada yang menafsirkan bahwasanya hadis Dajjal ini adalah semata
mata peringatan bagi umat tauhid supaya mereka selalu waspada dan berhati
hati. Karena penipuan dan kebohongan itu, kian dekat kiamat kian nyata dan
besar.

Dan yang sebaik-baik kepercayaan ialah tiada menafsirkannya, dan
tunggu saja, apa pun yang akan terjadi. Selama nama Allah masih bersemayam
dalam hati, bagaimanapun besar cobaan dan kebohongan (Dajjal), kita tidak
akan kena "dajjal", artinya tidak akan dapat "dibohongi".

'Siapa yang mengikut perintahnya dimasukkannya ke dalam surganya, dan
siapa yang tidak turut akan dimasl;lkkannya ke dal~m nerakanya. Segala nilai-
nilai· rohani, budi dan akhlak dan moral, segala nilai-nilai kepercayaan kepada
Hahi akan I diputar balikkannya. Dia akan mengembara di ser~ta dunia ini
me1naksakan kekuasaannya dan kepercayaanny,a. ..' .'

Kesudahan hidup Dajjal itu ialah mati terbunuh juga ..
Bermacam-macamJpula tafsir orang tentang Bajjal ini. Ada yang menga-

takan dia telah datang dan telah lama matinya. Ada pula sua-tu haQis "Ahad"
mengatakan bahwa sahabat Na~i, Tamim Al-Dary pernah bertemu dengan dia
di suatu pulau. Ada yang mengata~an bahwa Dajjal itu kapitalis-imperialis,
dan ada yang mengatakan itulah komunis. \

, Dan ada yang menafsirkan bahwasanya hadis Dajjal ini adalah semata-
m~ta peringat~n bagi umat tauhid supaya meteka selalu waspada dah b~J-Pati-
hatL Karena penipuan dan kebohongan itu, kian dekat kiamat kian nyata dan J

· besar. "
. Dan yang sebaik-baik kepercayaan ialah' tiilda menafsirkannya, dan,

· tunggu saja, apa pun yang akan terjadj.. Selama nama Allah masih ber~mayam
dalam hati, bagaimanapun besar cobaan dan' kebohcingan (Dajjal), kita t~dak
akan kena "dajjal", artinya tidak akan dapat "dibohongi".

3'. 'Matahari terbit dari barat

. Den~an cepilt dapatlah kita menerimapettandaan mi. Memang, kalau I

matahari telah terbit- dari barat, artinya peraturan perjalanan alam yang se-
, lama ini tera'tur seb,llgaimana yang kita lihat, telah disengaja Tuhanme~gacati-

. kan. Bintang-bintang runtuhlah daripada falaknya, dan langit digul,ung, dan j

• bul9.t-bukit dan gunung-gunung beranjak, binatang-binatang berlari-Iarian dan
berkumpul~ku~pul, karel!a takul' 'mendengarkari dahsyatnya gunung-gunung
yang meletus.· Burni ini pun penuh dengan sekerup-sekerup yang penuh api,

I' \

sewaktu-waktu bisa meletus dan meledak. Alat-alat peledak cukup didalam-
nra. Belerang yang belum disentuh, mesiu gas dan rninyak. Allahu Akbar!

".~' 'MatlmarLakan terbit' dari barat ,! --.:.Demikianlah kata sebuah hadis.
,Den,gan itu dapatlah kita fahamkan bahwa p~rjalanan alam sudah mulai di-, " .
rubah. Dan terse but bahwa pada waktu itu pintu buat tol>at telah ditutup.
Bila'aka~ terjadin'ya itu? Wan~u 'alamo \

Tetapi pemah ada penafsiran yang dibawa oleh kilum Ahmadiyah
sekepiea mula-mula mereka datang ke'Indonesia, bahwa matahari ter~it'dari

. bleat itu artinya ialah bahwa matahari ilrnu pengetahuan akan terbit dari

•
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Dan tersebut pula dalam hadis Nabi bahwa seekor binatang dahsyat dan
ngeri akan keluar dari perut bumi.

Apakah binatang itu sebagaimana dahsyatnya binatang-binatang se
belum sejarah yang hidup di zaman purbakala? Yang didapat dalam penyeli
dikan ahli-ahli Umu bumi dan alamo yang terdapat dua juta tahun yang telah
lalu, .tau lebih? Apakah lebih dari itu ?

Ahll-ah)j fllm Amerika mencoba mengkhayalkan akan dataDpya bini
tans-bin.tana dahsy.t ltu ke dunia kembali. Kota-kota leperti New York akan
cWnjakny. dengan kakinya. Empire State Building yang 103 tlngkat Itu akan
patah disepakkannya. Ada pula yang mengkhayalkan bahwa cumi-cumi besar
membalut jembatan "Golden Gate" di San Francisco, sebingga roboh. Tidak
ada manusia yang dapat bertahan. Seluruh tenaga angkatan perang Amerika
dikerahkan untuk menghancurkannya, tidak hancur !

Ajaib sekali kita melihat bagaimana kecemasan manusia setelah terdapat
kemajuan Umu pengetahuan ten tang atom ini. Mereka mengkhayalkan bahwa
sanya setelah born-born atom kerap kaIi diletuskan, demikian juga born
hidrogen, maka radioaktif rnenggangu ketenteraman binatang-binatang bear
dan dahsyat yang rnasih tersembunyi di dalam bumi. Lalu dia keluar .

4. KeluaT binat41lg

barat, dan sekarang telah mulai terbit.
Niscaya negara-negara penjajah Barat senang sekali menerima penafsiran

seperti ini. Satu penafsiran yang dangka1. Apakah pengetahuan yang terbit
dari negara-negara Barat sudah boleh diserupakan dengan terbitnya matahari ?
Bukankah bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuannya, peradaban
Barat itu pun membawa juga penjajahan dan penindasan ke negeri-negeri
Timur kita ini? Bukankah apa yang mereka tafsirkan matahari itu membawa
juga racun kepada negeri-negerl Timur? Bukankah sekarang negeri-negeri
Timur itu telah mulai memberontak melepaskan diri dari belenggu Barat itu?

MaIahan penafsiran yang lain mengatakan bahwa dari Barat itu bukan
lab matahari terbit sebagai tanda kiamat, tetapi peradaban Barat itulah
menurut mereka yang bemarna Ya'juj dan Ma'juj, yang datang membanjir
tidak tertahan-tahan, Dan rnereka pakai ashal bahasa Ya'luj dan Ma'juj itu
ialah dati asap gejala api. Lalu mereka tafsirkan itulah asap pabrik, asap motor
dan juga asap mesiu.

Orang boleh menafsir sesenang-senang hatinya, dan kita boleh pula
menolaknya. laiu rnengembalikan saja kepda ilmu Allah Ta'ala.

. ,

, ,
. barat, dan se~ang telah mulai terbit. 'r ,Niscaya negara-negax:a,penjajah Barat senang sekali menerima penafsiran '

, .sepeftl ini. Satu penafsiran yang dangkal. Apakah pengetahuan yang terbit
I dati negara-~egara Barat sudah boleh diserupakan dengan ~erbitnya rnatahari ?

BUkankah bersamaan dengan \ keQiajuan' ilmu pengetahuannya, peradaban
Barat itu, p)1n m\emoawa juga penjajahan dan penindasan ke negeri-negeri
Timur kita ini? Bu~nkah apa yang mereka -tafsir~ matahari itu memoawa

I juga, raeun kepada negeri-negeh TUrtUr? Bukankah sekarang negeri-negeri
,Timur itu telah mulai memberontak melepaskan diri dari .belenggu Barat itu?

Maiahan penafsiran yang lain mengatakan bahw"a diU"iBarat itu bukan- _ '
. tall rnatahan te,rbit sebagai tanda kiarnat, tetapi) peradaban Barat itulah

menurut mereka yang be marna Yil'juj dan Ma'juj, yangdatang membanjir (
, tidak. tertahan-tahan. Dan mereka-pakai ashal bahasa Ya'iuj dan Ma'juj itu

ialah dati asap gejala api. Laiu,mereka tafsirkan itulah asap pabrik, asap motor
j ,

dan Juga asap mesiu. '. '
, Orang boleh menafsir sesenang-senarig hatinya, dan kita boleh' pula

rnen?laknya, lalu mengeIJlbaUbn saja kepda ilmu Allah Ta,'ala.
I 1 • ' '

4. Keluarbinatang

,'-,

Dan 'te~sebut pula dalam hadis Nabi bahwa seekor binatang dahsya't dan
~geii akan keluar dati perut bumi. ._

Apakah binatang itu ~bagaimana dahsyatnya binatang-binatang se-
belum sejarah yang'hi.dup di Zaman purbakala?Yang didapat dalam penyell-
dikan ahJi-ahJi ilmu bumi dan alam, yang terdapat dua,juta tahoo yang telah
lalu, atau lebih? Apakah lebih dati itu ?

Ahli-ah)i film Amerika mencoba m~ngkhayalkan akan datangnya bina-
tang-binatang dahsyat itu ke dunia kemball. Kota-kota seperti New York a1c&n
diinja1cDya de"ga'h kakinya. Empire State Building yang 103 tingkat itu akan
patah disepakkannya. Ada pula' yang mengkhayalkan bahwa eumi-cl1fRibesar
memballit jembatan "Golden Gate" di San Francisco, sehingga roboh. Tidak

. ada manuslll, yang dapat bertahan. Seluruh tenaga angkatan perang Amerika
dikerahkan untuk menghaneurkannya, tidak han~uI'! . ,

, Ajaib sekali kita melihat bagaimana kecernaSl!Jl rnanusia setelah terdapat
kemajuan ilmu pengetahuan tentang atom ini. Mereka mengkhayalkan bahwa-
sanya setelah born-born atom kerap kali diletuskan, demikian juga born
hidrogen, maka radioaktif mengganggU ketenteraman, binatang-binatang besar·
dan dahsyat yang masih·tersembunyi di dalam bumi. Ll\lu dia keluar.

, '\ I
r .....• •
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PerjaIanan kita di dalam dunia in! meati ada perhcntiannya. Dan sosu
dah kita pergi nanti, dunia ini sepenioggal kita satu waktu akan sampai pula
pada perhentiannya.

Kehidupan kita sepanjang umur kita di dunia ini, hanyalah semata-mata
suatu anugerah saja daripada Ilahi. Anugerah Ilahi buat hidup di dalam bumi,
satu di antara bermiliun bintang. Umur teramat sempit dan daerah tempat
beredar pun sempit. KaIau sekiranya kita pandai mempergunakan umur yang
sempit dalam daerah yang sempit itu, makamesk.ipun sempit, namun di sana
lab terletak nilainya. Da1am masa yang sempit itulah kita menentukan dan
mengambil kesempatan kalau-kalau kita mau supaya setelah kita berpindah ke
daerah alam baka yang lebih lapang itu kita dapat naik ke tempat yang layak,

7. Berbaaldt dill Meoerima GaojIllJl

"Apabila telah jatuh perintah itu atas mereka, maka Kami keluarlcan
suatu binatang daTi bumi, akan berca/capkepada mereka, bahwasanya manu
sia dengan ayat Kami tidakjugrzyaJdn." (An Naml;S. 27:82)

Kadang-kadang tcrasalah oleh kita bahwa memang sudah tiba masanya,
ahli-ahli siasat dunia ini, menycrukan damai dcngan meriam, dan berkata
bahwa kepintaran yang lebih tinggi ialah kesanggupan mcmbunuh sesama
manusia sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang terasalah oleh kita bahwa ajar
an manusia kepada sesarna manusia tidaklah mernpan lagi. Mcmang telah
perlu datang keledai atau kuda, atau cumi-cumi dari dasar laut, mcnycpakkan
mercka dengan kakinya, atau menernpeleng otak di kcpala yang penuh akal
busuk itu dengan bela1ainya, sambil berkata: "Hai insan! Mengapa cngkau
setamak seloba ini! Tobatlah ! Asal jasmaniinu dari tanah dan kamu akan
kcmbali ke tanah. Asal rohanirnu dari Tuhan, bersiaplah akan kembali kepada
Tuhan. Janganlah engkau mencoba mcmaklumkan perang kcpada Tuhan,
karena cngkau juga yang akan kalah!"

A1hasil segala pertandaan hari akan kiamat, tidaklah mcnyebabkan rasa
muram dan pesimis bagi seorang yang beriman.

DaIam Al-Qur'an Tuhan bersabda :

~~\./!~ ..~\{~\?!'{t~!~\ ....-1~~ .~\.\/"'/\~\/
O~-~~ i» . ~ .:.r-~~ e--' ~

(M tY',) .i>~1)f~~~9\(~\!l\

, .'
y

j,

Dalarn AI-Qur'an, Tuhan bersabda :- , .
~-1\•.I1~ .'4~'<'A.~\?,~~!/\,' :'t:::ir~\4\//-/\~\/
o~-~.J ,~ " ~:;-~~e-' ..,."

- , • A ';,t •• './ ••.4 / /' ~ ,-1 /,'t '(M y>\) '.6~J! )'\:;~~~~,-,",\:.J\
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'~pabila telah jatuh perintah itu atas m)ereka, maka Kami kelU{ITkan
suatu binatang dari bumi, akan bercakap kepqda mereka; bahwasanya manu-
sill dengan'ayat Kami tida" /ugayakin. "(An Naml; S. 27:82) I ,

,Kadang-kadang terasalah oleh kita bahwa memang sudah, tiba masanya;
, ahli-ahli siasat dunia ini, menyerukan damal dengan rileriam, dan berkata

bahwa kepfutaran yang lebih tin~· ialah kesanggupan memb¥nuh sesama
manusia .sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang terasalah oleh kita bahwa ajar-

, an manusia .Jcepada sesama manusia ti~ mempan lagi. Memang tela,h
perlu datang keledai atau kuda, atau curni-cumi dati dasar laut, menyepakkan
mereka dengan kakinya, 'atau menempeleng otak di kep'ala yang penuh akal
busuk itu derigan be!alainya~ sambil berkata: "Hai insan!, Mengapa eri~u

" setamak seloha, ini! Tobatlah !....Asaljasmaniinu dari tanah dan karilU' akan
kembali ke tanah. A$al rohanimu dari Tuhan, bersiaplab akan kemb'ali kepada
Tuhan. Janganlah engkau mencoba metriaklu1nkan perang kepada Tuhari,
karena engkau jugaryang akan kalab!" '

\ Alhasil segala pertandaan hari akan kiamat; tidaklah menyebabkan rasa'
muram dan pesirniS bagi seorang yang beriman. ' I ,

, . (

7.. Betblngldt dan Menerima Ganj~
, I

Porjalanan kita \d(d~ dUIna in! mestiada p«hentiannya,. DaD sosu-
dab lcita pergi nand, dunia ini sepeninggal ki~a satu waktu akan sampai pula,
pada perhentiannya. " '.,

" l' >

Kehidupan kita :sepanjang umur kita di dunia ini, hanyalah semata-mata '
suatu \anugerah saja daripada IlahL Anugerah Ilahi buat hidup di dalam burni,
satU di antara bermiliun bintang. Umur teramaf sempit dan daerah tempat
beredar pun sempit. Kalau, sekiranya kita pan~ai.mempergunakan umur yang
sempit dalam daerah y,ang sempit itu, maka meskipun sempit, namun di sana-
lab terletak nilainy~. Dallim masa yang semp}t itulab kita menentukan dan

"mengambil kesempatan kalau-kalau kita mau sup~ya setelab kita berpindah ke )
daerah alam baka yang lebihJapang itu kita dapat naik ke tempat yang layak,
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Bahkan Adam dan Hawa sendiri, sedang enak-enak duduk di dalamnya
disuruh pergi karen a hidupnya dikotorinya. Lalu datang ke dunia ini. Dan

"Orang yang mendustakan ayat Kami dan menyombongkan diri, tidak
ltlh akan dibukakan bagi mereka pintu iangit ... (Al-A 'raaf;S. 9:39)

Maka soal sesudah hari berbangkit itu kelak kitalah yang menentukan
nya sekarang. Janganlah diukur pendeknya umur, tetapi ukurlah nilainya.
Usaha mencapai kehidupan yang lebih sempurna, di dalam lingkungan kita
sebagai manusia, itulah yang memudahkan terbukanya pintu langit atau pintu
surga.

Bahkan kalau daki-daki kekotoran yang belum selesai masih ada,
walaupun persediaan tempat di dalam surga telah disediakan belum jugalah di
izinkan sekaligus masuk ke dalamnya. Hal ini dapatlah kita ukur dalam hati
sendiri di waktu sekarang. Lendir-lendir dosa kalau masih terdapat dalam hati,
maka hati itu masih ragu-ragu menempuh perjalanan hidup. Kadang-kadang
lendir-lendir itu menekan kita, sehingga tidak berani menentang wajah orang
lain. Kalau usaha membersihkan batin dan mempertinggi martabat kernanusia
an, sehingga layak duduk dalam surga Allah tidak ada sarna sekali, melainkan
kian sehari kian dikotorkan, seakan-akan hati sanubari telah kasar dan kesat,
maka cobalah timbang dengan perasaan murni, di manakah tempatnya yang
layak kalau bukan di neraka?

Dahulu kala orang yang bersih dan taat mengotori hidupnya di dalam
surga sendiri. Yaitu iblis. Tidak ada lagi setumpuk alam Tuhan ini yang di
sana Iblis belum pernah bersujud. Tetapi kemudian timbul angkuh dan
sombongnya ketika disuruh bersujud kepada Adam. Maka dia pun dikeluar
kan dari dalam surga itu !

rnenjadi "Jiran Allah", mcnjadi tetangga Tuhan.
Tuhan bersih, rnaka tidaklah pantas masuk ke dalam majlis-Nya orang

yang kotor. Tuhan baik, rnaka tidaklah akan diterima duduk dalam majlis
Nya orang yang buruk. Tuhan Maha Tahu, maka tidaklah layak orang bodoh
dalam rnajlis-Nya. Keinsanan kita adalah gabungan tanah Jan nyawa. Maka
orang yang selama hidupnya hanya berat kepada tanah, tertutuplah baginya
pintu buat naik ke langit tinggi :

menjadi "Jira'n Allah", menjadi tetangga Tuhan.
Tuhan bersih, maka tidak~ah pantas masuk ke dalam majlis-Nya orang

yan~ kotor. Tuhan baik, ma~a tidaklah akan diterima dudukdalam majlls-
Nya orang yang buruk. Tuhan Maha Tahu, maka tidaklah layak orang.bodoh

'dalam majlis-Nya. Keinsanan kita adalah gabuf\gan) tanah dannyawa. Maka
orang yang selama hidupnra hanya berat kepad!\ tanah, tertu!uplah 'baginya
pintu buat naik ke langi.t tinggi :

.?~t\/ ({~V~(t~4!~ \~.J/« ~(t:5~t,~-'4%:-..'~\~ \/~ Y~ ~, ~~'.l' /_/~ 'l.X./ UJ,
( 1. ~.1J',),,)" , '

_ r'

"Orang yang mendustakan ayat Kami dim menyombongkan diri, tidak-
lah akan dibukakan bagi mereka pintu langit." (AM 'raa!; S. 9:39)

, Maka soal sesudah hari'berbangkit itu kelak kitalah yang menentukan-
nya sekarang. Janganlah diuku; pendeknya umur, tetapi ukurlah riilainya.
Dsaha mencapai kehidupan yangrlebih sempurna, di dalam liI)gkungan kita
sebagai manusia, itulah yang memudahkan {erbu'kanya pintu langit atau pintu
surga.

'Bahkan kalau daki-daki ke'kotoran yang belum s'elesaimasih ada,
walaupun persediaan tempat di dalam surga telah disediakan belum jugalah di-
izinkan sekallgus masuk, ke, dalamnya. Hal ini dapatlah kita ukur dalam hati
sendiri di'waktu sekarang., Lendir-lendir dosa k~lau masih te{dapat dalam hati,
maka hati itu maslh ragu-ragu menempuh perjalanan hidup. Kadang~kadang
lendir-lendir itu menekan kita, sehingga tidak berani menentang wajah'orang
lain. Kalau usaha membersihkan batin'dan mempertinggi martabat kemanusia-
an, sehingga layak )duduk d@.lamsurga Allah, tidak ~da sarna sekali, melainkan
kian sehari kian dikotorkan, seakan-akan hati sanubari telah kasar dan ke~t,
maka cobalah timbang dengan perasaan murni, di manakah tempatnya yang

I.. layak kalau bukan di neraka? 'I

Dahulu kala orang yang bersih dan taat mengotori hidupnya di ~alam
surga sendiri. Yaitu iblls. Tidak ada lagi setumpukalam Tuh~n ini yang di

, sana Iblis belum pernah rbersujud. Tetapi kemudian timbul angkuh dan \
sombongnya ketUca disuruh bersujud kepada Adam. Maka dia pun dikeluar-
kan dari dalam surga itu ! \.' .J

Bahkan Adam dan Hawa sendiri, sedang enak-enak duduk di dalamnya
disuruh pergi karena hidupnya dikotorinya. Lalu datang ke dunia ini. Dan

I 'r' ' ,
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"Orangyang bila ditemui oleh malaikat daJam /ceadQanbaik-baik, maka
berkatllliJhmalaikat itu, Selamatlah atasmu!Masuklah ke dalam swga dengan
apayang telah kamu amalkan." (An Nahl;S. 16:32)

Dan orang yang masih belum berubah jiwanya dan tidak ada usahanya
melatih, sehingga kotoran dan debu tanah serta pekatnya kejadian mani itu
masih melurnurinya, apakah yang layak yang akan diterimanya selaID dari
pada sengsara? Alangkah be rat hati mereka itu seketika panggilan datang.
Karena dia sendiri pun telah merasa lebih dahulu ke tempat mana dia akan di
dibawa !

Dalam ajaran Islam dijelaskan benar hubungan amal saleh di dunia
dengan pahala di akhirat, atau kerja durjana di dunia dengan azab siksa di
akhirat. Dengan secara "filosofls" ada juga orang yang mencoba-coba hendak
memutuskan hubungan amal dengan ganjaran itu. Padahal kalau hubungan itu

kita adalah keturunannya. Kita pun insaf. lebih baik datang ke sana sesudah
pembersihan, daripada dari sana disuruh kcluar karena kotor.

Kita insaf kekotoran kita. Daripada apa kita ini terjadi. Dari gumpalan
tanah, dari saringan darah yang bernama mani. Jika lekat mani di kain - de
rnikian menurut hadis Nabi - hendakJah dikukutkan, artinya dibersihkan.
Kejadian ini jangan dilupakan. Meskipun berbagai-bagai kemegahan dunia di
perbuat orang, hendak melebihkan dirinya daripada yang lain, ada karena
keturunan, ada karena pangkat, namun susunan itu tidaklah dapat merubah
keadaan, Bukanlah kemegahan yang palsu itu yang harus kita cari di dunia ini.
Di hadapan kita terbentanglah dunia dan terbentanglah hidup. Kesempatan
amat banyak, kalau kita mau, untuk membersihkan diri yang sejati tadi,
menahan hawanafsu, membentuk jiwa supaya menjadi orang baik. Sebab
dasar kebaikan itu senangnya ada dalam jiwa kita. Di dalam hal kita senan
tiasa berjuang membersihkan jiwa itu, datanglah utusan Tuhan, Malaikat maut
menjemput kita. Dan apabila dia telah datang, tidaklah dapat didahulukan
satu saat ataupun dikemudiankan. Mesti tepat pada waktu yang telah ditentu
kan. Tidak mengapa, sebab kita telah bersedia. Kita menerirna kedatangannya
dengan hati terbuka, dengan muka tersenyum simpul. Ahlan wa sahlan! Se
lamat datang !

kita adalah keturunannya. Kita pun 'i:nsaf, lebih baik datang ke sana sesudah
pembersihan,' daripada, dari sana disurun keluar karena kotor. . ' r

Kita insaf kekotoran kita. Daripada apa kitaini terja~i. Dari gumpalan
tanah, dari saringan darah yang betnama mani. Jika lekat mani di kain -de-

.mikian '~mirut hadis Nabi - hendaklah dikukutkan, artinya dibersihkan.
Kejadian ini jangan dilupakan. Meskipun berbagai-bagai kemegahan dunia di-
perbuat orang, hendak melebihkan dirinya d~ripada yang lain, ada kar~ma
keturiInan., ada karena pimgkat, namun susunan itu tidaklah d.apat merubah
keadaan .•Bukanlahkemegahan yang palsu itu yang hanis kita cari di dunia ini. ,
Di hadapan kita terbentanglah dunia dan terbenta~glah hidup. Kesempatan
amat banyak, kalau kita mau, untuk membersihkan diri yang sejati tadi,
menahan hawanafsu, rrtembentuk jiwa supayamenjadi orang baik. Sebab
dasar kebaikan' itu se~angnya ada dalam jiwa kita. Di dalam halkita senan-
tiasa berjuang membersihkan jiwa itu, datanglah utusan TUhan, Malaikat maut
menjemput kita. Dan apabila dia telah datang, 'tidaklah dapat didahulukan
sat\! saat ataupun dikemudiankan. Mesti tepat, pada wakt':l yang telah ditentu-
kan. Tidak mengapa, sebab kita telah bersedia. Kita rilenerirna kedatangannya
dengan hati terbuka, dengan muka tersenyum simpul. Ahlan wa sahlan! Se-

, lamat datang !

\:'1 ~:~r~'t~~~D/\"-!/~~V -',*! /~~(,#j,
~ ~-' ~~ •... ,/ ~y~~/;-' ,- - - ,

. (~,t#\' .1>~~p\
"Orang yang hila ditemui oleh'ma14tkat dalam keadoah baik~baik, maka

he.rkatalah malaikat th4, Selamatlilh atasmu! Masuklah ke 4alam su'rgadengan
apayang telah ktimuamalkan." (An Nahl;S. 1632)

, 'ban orang yang masih belum berubah jiwanya' dan tidak ada usahanra
, rnelatih; sehingga kotoran dan debu tanah serta pekatnya kejadian mani itu
masih melurnurinya, apakah yang layak yang akan"diterirnanya selain,·dari-
pada sengsara? Alangkah berat hati mereka jtu seketika panggilan datang.
~ena dia sendiri pun telah merasa lebih dallulu ke tempat mana di~ akan di
dibawa! '

Dalam ajaran Islam dijelaskan benar hubungan amal saleh di dunia
dengan pahala di akhirat, atau kerja durjanadi dunia denganazab siksa di
akhirat. Dengan secara "fIlosofis" IJda juga orang yang mencoba-coba hendak , .

, "', ~ .
rnemutuskan hubungan am;ll dengaf!, ganjaran itu. Padahal kalau hubungan itu
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"Apa/cQhmenyangka orang yang berbuat jaJuzt bahwa akan Kamt jodi·
lean keadaan mereka serupa orang yang benman dim beranuzlsaleh; sama

tidak ada, kuranglah satu di antara sirat yang rnesti ada pada Mala Penguasa
Alam, yaitu add.

Golongan yang mencoba memutuskan hubungan itu lebih banyak me
nekankan perhatian kepada apa yang dinamai "Masyiah" yaitu kehendak
Tuhan. Ganjaran bagi yang berbuat arnal saleh dengan pahala, atau yang ber
buat jahat dengan siksa, kata mereka, hanyalah semata-mata kalau dikehen·
da1ti oleh Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu tidak dapat dibantah oleh siapa
saja. Dan Tuhan berkuasa atas Hap-Hap sesuatu.

Tidak mustahil pada akal kalau seorang yang beramal saleh dimasukkan
Tuhan ke dalam neraka. Dan tidak mustahil pada akal kalau orang yang ber
buat jabat hidup senang dalam surga. Firman Tuhan :

((~ ..~JI\) :i,~~~~~i :~<}
'71dilklah Tuhan ditanyai atas peTbwztllnnya, melainJuznmerelulltlh

yang alum ditanyai atasperbuatan mereka:" (AI·Anbiya; S. 21:23)
Ini adalah fllsafat! Agama kalau sudah dicampuri oleh fl.lsafat, mestilah

hati-hati. Karena kekacauanlah yang akan tirnbul. Kesannya kepada ke-Islam
an adalah kelayuan jiwa; kehilangan sernangat bekcrja dan berusaha. Dan
ayat·ayat yang berisi janji tegas dari Tuhan, bahwa barangsiapa yang berbuat
baik akan dimasukkan ke dalam surga, yang berbuat jabat neraka tant&npn·
nya, semuanya menjadi kendor kuasanya. Kesungguh·sungguhan Rasulullah
s....w. memperjuangkan ajaran agarna ini sampai 23 tahun, menjadi runtuh
artinya. Sahabat·sahabat Nabi yang mati di medan perang brena menepkkan
"Kalirnatul Haqq" diringankan oleh msafat yang dernikian. Umat yang tadi·
nya bersernangat besar dan percaya kepada dirioya sendiri karena kepercaya
an kepada Allah, bertukar menjadi umat yang apatis, kehilanpn daya dan
warna hidup.

Tuhan berfirman :

tidak a~, kuranglah satu di antara sifat yang mesti ada pa4a Maha Penguasa
AlaIn, yaitu adiI.

Golongan yang meneoba memutuskan huburigan itu lebih bany;tk me-
nekankan perhatian kepada apa y~ng dinamai "Masyiah" yaitu kehendak
Tuhan. Ganjaran bagi yang berbuat amal saleh dengan pahala,.atau yang ber:
buat jahiit dengan siksa, kata mereka, hanyalah semata-mata kalau dikeh.en-
d8Id oleh Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu tidak dapatdibantah oleh siapa
saja. Dan TuJian berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Tidak mustahil 'pada akal kalau seorang yang heramal saleh dimasukkan
Tuhan ke dalam neraka. Dan tidak mustahil pada akal kalau orang yang ber-
buat jahat hidup senang dalam surga. Firman Tuhan :

I •

(~'(' joWJH) ./~{ ,"1~ ~~,~<-S,~~"I
" - •• (.) y •• ~ -~ -~

"Tidaklah· Tuhan ditanyai atas perbuatannya, melainlean merekalah
yangalean ditanyai a~s perbuatan mereka. i, (AI:Anbiya; S. 21:23)

Ini adalah ftlsafat! Agama kalau sudah dicarnpuri oleh fllsafat, mestilBh
hati-hati. Karena kekacauanlah yang akan tirnbul. Kesannya kepada ke·Islam-
lip adaJah kelayuan jiwa; kehilangan semangat beketja dan berusaha. Dan
ayat-ayat yang berisi janji tegas dari Tuhan, bahwa barangsiapa yang berbuat
baik akan dimasukkan ke dalam surga, yang berbuat jahat.neraka tantangan-
nya, semuanya· menjadi kendor kuasanya. Kesungguh-sungguhan RasuluUah
s.a·.w. memperjuangkan ajaran agama ini sampai 23 tahun, menjadi runtuh
artinya. Sahabat-sahabat Nabi yang mati di medan perang karena menegalckan
"Kalirnatid Haqq' diringankan oleh filsafat yang deinikian. Urnat yang tadi-
nya bersemangat beSar dan pereaya kepada dirinya sendiri karena kepereaya-
an kepada Allah, bertukar menjadi urnat yang apatis, kehilangan daya dan
warna hidup. .

Tuhan berfirman :

"Apaltah menyanglea orang yang berbuat jahat baJiwa alean Kami jadi-
lean ktadnan merelea serupa orang yang berima1r dan beramal saleh; sarna. . ~'
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"Apakah akan Kami jadikan orang yang beriman dan beramal saleh,
serupa t/engan orang yang berbuat durjana di bumi? A tau Kami jadikan orang
yang taqwa sama denganorangyang nista?' (Shad;S. 38: 28)

Kita mengakui dan kita tidak membantah bulatnya Masyi-ah bulatnya
kehendak pada Allah. Tidak siapa akan membantah. Adapun filsafat yang
meracun semangat Islam seperti demikian. bukanlah berasal daripada ajaran
Islam. Dia timbul adalah setelah "ahli-ahli pikir" Islam terlalu banyak me
nganggur, sehingga pikirannya kadang-kadang keluar daripada garis, karena
tidak ada yang akan dikerjakan. Dan mengetahui sifat Tuhan hendaklah
daIam keseluruhannya. Kesempurnaan sifat-sifat Tuhan adalah gabungan
daripada keseluruhannya.

Tuhan kita adalah bersifat "Jabbar. "Keras gagah perkasa!
Dan Oia pun bersifat "Hakiim" pula, Maha Bijaksana.
Tuhan kita adaIah bersifat "Ghafuur dan Rahim". Pengrzmpun dan
Penyayang.
Memang !Dan Dia pun bersifat "Syadid ul 'Iqaab". Arnat sangat hebat
siksa-Nya.
Kehendak-Nya berlaku dan tidak dapat dibantah. Masyi-ah-Nya adalah

langsung l00%. Tetapi, kalau manusia yang berakal tinggi saja pun dapat
membedakan siapa yang pengkhianat dan siapa yang jujur, dan bagaimana
pula perlainan martabatnya, niscaya Tuhan Yang Maha Tahu dan Maha Bijak
sana lebih mengetahui akan hal itu.

Adapun kalau Tuhan Allah sekaJi-sekali memberi maaf orang yang ber
salah itu adalah perkara lain. Tuhan berhak memberi ampun. Tetapi bila
Tuhan menganugerahkan ampunan, bukan berarti bahwa undang-undang
Tuhan tidak berlaku!

Adapun kalau misalnya dikhayalkan di dalam akal yang kadang-kadang
suka menerawang keluar garis yang bukan tugasnya ini, mau membicarakan
juga, kalau-kalau ada Tuhan memasukkan orang yang beramal saleh ke dalam
neraka, maka salah seorang ahli tasauf yang besar, yaitu Rabi'atul 'Adawiyah

kehidupan mereka dan kematiannya? Amat jahatlah apa yang mereka hukum
kanitu."(AI-Jatsiah;S.45:21)
kehidupan m~reka dan kematiannya? Amat jahatlah apa yang mereka hukum-
kan itu." (AI~Jatsiah;S. 45:21)

• I
/.

''Apakah akan Kami jadikan orang yang beriman dan beramal saleh,
serupa riengan orang yang berbuat durjana di bumi? A tau Kami jadikan orang
yang taqwa sama dengan orang yang nista?" (Shad; S. 38:28)

Kita mengakui dan kita tidak membantah bulatnya Masyi-ah bulatnya
kehendak pada Allah. Tidak siapa akan membantah. Adapun ftlsafat yang
meracu~ semangat Islam seperti demikian, bukanlah berasal daripada ajaran
Islam. Oia timbul adalah setelah "ahli-ahli p~" Islam terlalu banyak me-
nganggur, sehingga pikirannya kadang-kadang keluar daripada,. garis, karen a
tidaJc adll yang akan dikeIjakl/.n. Dan mengetahui sifat Tuhan hendaklah
dalam 'keseluruha~ya. Kesempurnaan sifat-sifat Tuhan adalah gabungan
daripada keseluruhannya. .

Tl1han kita adalah bersifat ''labbar.'' Kera~ gagah perkasa!
Dan Oia pun bersifat ''Hakiim'' pula, MahaBijaksana. ,
Tuhan kita adalah bersifat "Gha[uur dan Rahim'~ Pengampun dan
Penyayang .
Memang ! D3n Dia pun bersifat ''Syadid uI1qt:iab'~ Amat sangat hebat
sik&a-Nya.
Kehendak-Nya berlak\,l dan tidak dapat dibantah. Masyi-ah-Nya adalah

langsung l00%. Tetapi, kalau manwia yang berakal tinggi saja pun dapat
membedakan siapa yang pengkhianat dan siapa yang jujur, dan bagaimana
pula perlainan martabatnya, niscaya TuhaJ!.Yang'Maha Tahu dan Maha Bijak-
sana lebih mengetahui akan hal itu.

Adapun kalau Tuhan Allah sekali-sekali memberi maaf orang yang b:er-
salah itu adaIah perkara lain. Tuhan berhakmemberi ampun. Tetapi bila

. Tuhan mengaDugerahkan ampunan, bukan berarti,' bahwa undang-undang
'Tuhan, tidak berlaku!

Adapun kalau rnisalnyadikhayalkan di dalam aka! y'ang kad3ng-kadang
sitka menerawang keluar' garis Y\Ulgbukan tu~snya ini, mau membicarakan
juga, kalau-kaiau ada Tuhan memasukkan orang yang beramal saleh ke dalam
neraka, maka salah seorang ahli tasauf yangbesar, yaitu Rabi'atul 'Ad~wiyah
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Di samping itu terkenal pula hadis Sya!a'at. Di daIam suatu hadis yang
sahib ada tersebut, bahwasanya bila datang waktu berbangkit di akhirat esok,
bukan mainlah debar jiwa seluruh insan. Masing-masing orang mernikirkan
perkaranya sendiri-sendiri, yang kelak akan dihadapkan ke hadrat Allah. Dosa
dan pahala, kejahatan dan kebaikan, semuanya akan dibuka dan dipaparkan
di hadapan Tuhan. Tidak ada insan yang seratus persen terlepas dari suatu
kesalahan. besar atau kecil sekalipun. Bagaimanakah banyak rintangan dan
halangan, dJI, duri dan onak yang ditempuh manusia di dalam perjuangan
hidup ini, namun maksud dan cita-cita tetap baik, hati sanubari tetap menuju
baik. Tetapi suasana dan keadaan berkeliling, perdayaan daripada hawanafsu,
dunia dan syaitan bukan pula sedikit, Manusia ingat kembali kesalahannya di
masa hidup. Sarna sekali tergambar dan terbayang.

Maka tersebutlah dalam hadis, bagairnana manusia itu berjalan berbon
dong, berduyun, laksana pasang turun dan pasang naik, mencari perlindungan
masing-masing. Sebelum perkara dibuka semoga adalah sesama man usia yang
dapat mernpergunakan kedekatan jiwanya kepada Tuhan untuk menolong
melepaskan mereka daripada beratnya persoalan. Manusia-manusia utama itu
ialah nabi-nabi. Maka datanglah mereka kepada nenek manusia. Nabi Adam.

8. Syafaat Rasulullah

pernah menjawab pertanyaan orang: "Bagaimana kalau engkau dirnasukkan
Tuhan ke dalam neraka?"

Rabi'atul'Adawiyah menjawab: ''Yang penting menjadi tujuan hidupku
adalah keridhaan Tuhan. Asal Tuhan ridha kepadaku, di mana saja aku akan
ditempatkan-Nya, dengan segala senang hati aku terirna. Maka ridha Tuhan
itu adalah lebih tinggi bagiku dalam apa yang dinamai surga."

lni sudah alam lain, alam tasauf', bukan lagi fiIsafat.
Tetapi kalau dipandang dari segi aliran fiIsafat Ibnu Rusyd, seorang

yang beramal saleh, menurut beliau, mustahil dirnasukkan ke neraka. Dan se
orang yang berbuat jahat mustahil dirnasukkan ke surga. Bahkan tidak ada
neraka bagi orang saleh, dan sekali-kali tak ada surga bagi jiwa yang durjana.
Di dunia ini saja pun sudah dapat dirasai, bila seseorang berbuat baik, dia
sudah mulai merasai surga, walaupun dia dikurung di daIam sebuah penjara
dengan tujuh lapis pagar. Dan seorang yang durjana, selalu di neraka, walau
pun dia tinggal di dalam istana yang indah. Filsafat beliau yang dernikian itu
didasarkan kepada bahwasanya nikmat llahi di akhirat itu bukanlah nikmat
jasrnani, tetapi rohaniah sernata-mata.

pernah menjawab pertanyaan orang: "Bagaimana kalau engkau dimasukkan
Tuhan ke dalam neraka?"

RabFat\ll 'Adawiyah menjawa!1:"Yang pentirig menjadi tujuan hidupku
adalah keridhaan Tuhan. Asal·Tuhan ridha ke.padaku, di manl1'saja aku akan
ditempatkan-Nya, dengan segala senang hati aku, terima. Maka ridha Tl,1han
itu 'adalah lebih tinggi bagiku dalam apa yang dinamai surga."

lni sudah alam lain, alam tasauf, bukan lagi ftlsafat.
'Tetapi kalau dipandang dari segi aliran filsafat 'Ibnu Rusyd, seorang

yang berama;l saleh, menurut beliau; 'mustahil dimasukkan ke ner3ka. Dan se-
o~g yang berbuat jahat mustahil diJpasukkan ke s,!rga. Bahkan \idak ada
neraka bagi orang saleh, dan sekali-l9lli tak ada surga bagi jiwa yang durjana.
Di dunia 'ini saja punsudah dapat dirasai, bila seseorang berbuat balle, dia

, I
'sudah mulai, merasai surga, walaupun dia dikurung di dalam sebuah penjara
dengan tujuh lapis pagar. Dan seorang yang durja'na, sel3Iu di neraka, walau-
pun dia tinggal di dalam istana y'aDg indah. Filsafat beliau yang dernikiari itu
didasarkan' kepada bahwasanya nikmat llahi di akhirat: itu bukanlah nikmat
jasrnani, tetapi rohaniah sernata-mata.

, r I

8. Sy~f~t Rasulullah ' -

,Di sampihg itu terkenal pula hadis Sya!a'(lt. Di'dallim suatu hildis yang
sahib ada,tersebut, bahwasanya bila datang waktu berbangkitdi akhirat esok,
bukan mainlah debar jiwa seluruh insan. Masing-mas'ing orang memikirkan
perkaranya sendiri-Sendiri, yang kelak akan dihadapkan ke hadrat Allah.' Oosa
dan ,pahala, kejahatan dan kebaikan, selJluanya akan dibuka dan dipaparkan
di hadapan Tuhan. Tidak adainsanyang seratus persen terlepas ,dari'suatu
kesalahan, besar atau kedl sekalipun. 'Bagaiffianakah banyak 'rintangan dan
halangan, 'dan duri 'dan \onak yang ditempuh manusia eli dalam perjuangan
hidup ini, namun'maksud 'dan cita-cita tetap baik, hati SjlDubari tetap inenuju
baik; Tetapi suasana dan keadaan berkeliling, perdayaan daripada hawanafsu,
dunia dan'syaitan bukan pula sedikih Manusia ingat kembali kesalahannyadi
rnasa hidup.Sama'sekali tergambar dan terbayang. (

Maka tersebutlah dalam hadis, bagaimana manusia itu berjalan berbon-
dong,b,erduyun, laksana pasang turun dan paSang naik, mencari perlin4ungan,
rnasing-Il)~sing. Sebelunl perkara dibuka semoga adalah sesama manusi~ yang
dapat ,mempergunakan kedekatan jiwanya kepada Tuhan untuk menolong
melepaskan mereka daripada beratnya persoalan. Manusia-m~usia ut~a itu
ialah. nabi-nabi. Maka datanglah mereka kepada nenek rnanusia. Nabi Adam.
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Memohon kepada beliau, supaya kiranya dapatlah pengaruh beliau yang besar
di sisi Tuhan, beliau pergunakan buat menolong memohonkan ampun I1ahi
atas dosa mereka. Nabi Adam menyatakan bahwa dia tidak berupaya hendak
menolong. Sebab beliau sendiri pun ada soal dan perkara yang harus diselesai
kan di antara dia dengan Tuhan. Bukankah soal besar di antara Adam dengan
Tuhan, ialah keterlanjurannya memakan buah yang terlarang, bersama istri
nya Hawa? Beliau menyuruh mereka pergi kepada Nabi Nuh a.s.

Maka berbondong pulalah makhluk insan itu mendatangi Nabi Nuh, me
mohon pertolongan beliau, sebagaimana yang diminta kepada Adam. Nuh
pun menyatakan tiada kesanggupannya. Dia pun mempunyai perkara pula
dengan Tuhan. Beliau menyuruh mereka mendatangi Nabi Ibrahim, nenek
sebahagian besar daripada nabi-nabi, Mereka pun datang kepada Ibrahim. Dan
Ibrahim tidak dapat mengabulkan permintaan itu. Karena beliau pun merasa
pula ada soalnya sendiri yang harus diselesaikan dengan Tuhan. Beliau
menganjurkan mendatangi Nabi Musa.

Manusia pun pergilah kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menolak pula.
Sebab beliau merasa ada pula persoalannya yang akan diselesaikan dengan
Tuban. Beliau merasa rnalu. Lalu beliau memberi nasihat supaya mereka
datang kepada Nabi 'Isa Almasih. Roh Allah dan Kalirnat-Nya. Mereka pun
datang kepada Nabi 'Isa, menyampaikan permohonan pertolongan itu.
Dengan serta merta Nabi 'Isa pun inenolak pula. Beliau malu membawa mere
ka menghadap Tuhan, karena perkaranya pun besar pula dengan Ilahi, yaitu
keadaan urnat yang mempercayainya sampai mengatakan dia anak Tuban atau,
yang ketiga dari satu Tuhan. Lalu beliau suruh rnereka menghadap Muham-
mad, penutup segala nabi dan rasul, yang telah diampuni kalau dia bersalah,
baik yang terdahulu atau yang terkemudian. Maka datanglah mereka kepada
Muhammad s.a.w. Permohonan rnereka itu beliau kabulkan. Lalu datanglah
Muhammad menghadap Tuhan sambil bersujud. "Maka Tuhan pun - Masya
Allah - mernanggil namaku, kata Nabi, dan berfirman: "Angkatlah kepalamu
ya Muhammad! Katakanlah apa yang terasa, Aku dengarkan. Mohonkanlah
apa yang engkau ingini, niscaya Aku beri! Memberikan syafaat kepada orang
yang hendak engkau beri syafaat, niscaya Aku syafaati." Nabi berkata selan
jutnya: "Maka aku angkatlah kepalaku dan aku mohonkan syafaat dan diberi
Iah aku batas-batas hadd-nya maka dikeluarkanlah mereka dari dalam neraka
dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian aku ulang sekali lagi, aku bersujud
dan bermohon, Lalu Tuhan menyuruh aku mengangkat kepala dan menyebut
apa yang terasa supaya Tuhan dengarkan. Meminta apa yang diingini supaya
dikabulkan. Memohonkan syafaat supaya disyafaati. Sekali lagi permintaanku

)

M~mohon kepa~a beliau, supaya kiranya dapattah pengaruh beliau yang besar ,
. disisi Tuhan, beliau pergunakan buat menolong memohonkan ampun Ilahi
atas dosa mereka. Nabi Adam menyatakan bahwa dia tidak berupaya hendak -
m~nolong. Sebab beliau sendiri.pun ada sdal dan perkara yang harus diselesai- '
kan di antara dia deq.gan,Tuhan. Bukankah soal be~r di antara Adam,dengan
Tuhan; ialah keterlanjurannya' me~akan buah 'yang terlarang, berSlplla istri-
nya Hawa? Beliau menyuruh mereka pergi kepadaNabi Nuh a.s.

, Maka berbondong pulalah makhluk insan itu mendatangi Nabi Nuh, me-
mohon pertolongan. beliau, sebagaimana yang diminta kepada Adam. Nuh
pun, menyatakan tiada kesanggupannya. Dia p~n mempunyai perkara pula
dengan Tuhan.Beliau menyuruh mereka, mendatangi Nabi Ibr,aJ:1im,nenek
sebahagian' besar daripada nabi-nabi. Mer~ka pun datang kepadll Ibrahim· Dan
Ibrahim tidak dapat mengab~lkan perrmntaan itu. Karena beliau pun merasa
pula ada soalnya sendiri yang harus diselesaikan dengan Tuban. Beliau
menganjurkan mendatangi Nabi Musa. ,

Manusia pun pergilah kepada Nabi,Musa."Nabi Musa pun'menolak,pula.
Sebab beliau merasa ada pula persoalannya yang akan diselesaikan dengan
Tuhan. Beliau merasa malu. Lalu beliau membeJinas~at supaya mereka
datangkepada Nabi 'Isa Almasih. Roh Allah dan Kalimat~Nya. Mereka pun
datang kepada Nabi 'Isa, menyampaikan p~rmohonan pertolongan itu.
~ngan se,rta merta Nabi 'Isa punmenolak pula. Beliau malu membawa mere-
ka menghadap Tuban, karenaperkaranya pun besar pula dengan Ilahi, yaitu '
keadaan'umat yang mempercayainya sampai mengatakan ilia anak Tuhan atau

" ' , .

yang ketiga dari satu Tuhan. lalu beliau suruh mereka menghadap Muham-
mad, penutup segala nabi dan rasul, yang telah diarnP!Jni kalau dia berSalah,
baik yang terdahulu atauyang terkemudian. Maka datanglah mereka kepada',
Muhammad s.a.w. Permononan mereka itu beliau kabulkan. lalu datanglah
Muhammad menghadap Tuhan sambil ,bersujud. "Maka Tuhan pun :..-Masya
Allah - melJl3nggi1 namaku, kata Nabi, dan b!lrfirman.: "Angkatlah kepaiamu
ya MuhanUnad! Katakanlah apa yang terasa, Aku dengarkan. MohonkaDlah
apa yang engkauingini, niscaya Aku beri! Memberikan syafaat kepada orang
yang hendak engkau beri syafaat, niscaya Aku syafaati." Nabi berka:ta selan-
jutnya: ''Maka aku angkatlah kepalaku dan aku Inohonkan syafaat dan diberi-
lah aku batas.-1:iatashadd-nya maka dikeluarkanlah mereka'dari dalam neraka
dan dimasukkan ke, dalam surga. Kemudian aku ulangsekali lagi, aku bersujud
d~ bermohon: Lalu Tuban menyuruh aku 'mengangkat kepala dan. menyeb,ut

•. a'pa yan~ terasa supaya Tuban derigarkan. Meminta apa yang diingini supaya
dikabulkan. Memohonka!1 syafaat supaya disyafaati. Sek~ lagi permintaanku

, '
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. /. ' - ~,~, ~ .!.~ ~~,~~ ..// \.I~::~~ . )'~ ~':.~ !--'.!.&~-,,""ffJJ.gf.~·oo
(~,if,,) /
"Tersesat dengan dill barangsiapa yang dikehendaki-Nya, dan diberi

petunjuk dengan dill barangsiapa yang dikehendaki-Nya, dan tidak/ah disesat
kan-Nya, kecualt orang yang fasiq jUII." (AI-Boqarah; S. 2:26)

Hadis-hadis ini menambah iman orang yang berirnan dan menarnbah
cintanya kepada RasuluUah. lalu dia berusaha membersihkan dirinya,

dikabulkan, dikeluarkanlah mereka dari dalam neraka dan dimasukkan ke
dalam surga, Bersabda Nabi, Tidaklah aku ingat lagi, entah sampai tiga kali
entah sampai empat kali. Akhirnya aku berkata,"Ya Tuhanku, tidak ada lagi
yang tinggal di dalam neraka itu, kecuali orang telah dipenjarakan oleh AI
Qur'an, yaitu orang telah ditetapkan khulud di dalamnya."

Sekianlah kesimpulan daripada apa yang dinamai hadis syafaat. Hadis
ini salah satu dari sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang harus kita terirna seba
gai umat yang percaya. Tetapi sungguhpun dernikian, kalau memahamkan
agarna tidak teguh dan tidak dari sumber tauhid yang hidup, dapat pula mele
mahkan semangat kita be ragama , sehingga kita pegang ekor dari satu hadis,
dan kita Icngahkan roh dari berpuluh amar (suruhan) dan nahyi (Iarangan)
dan hasungan.

Hadis itu dikuatkan lagi oleh suatu hadis sahih, riwayat Bukhari dan
Muslim, bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda :

A. .....~1;. - /'/ '" ~\ !" \/ '_ .....~ '.:!;../ .......'" « ~~ 1\~ ~,).:.. ~:.J° ~. o_y,)~~u>
, .. A I ~, ~~ '" .,", .......1.:,.. ~~t ;:-.(f~\/: .....)'..(~.\ .. :Y...\".~/J. _"',')_}U >~l~~~A)) ..~_, .....~ ":!Y°W7

I G'~(c2.U'vd.'~'d~~U:"()J.,__.) ° "_ -

"Sesungguhnya bagi setiap nabi adalah doa yang mustajab. Dan saya
menyimpan doaku untuk menjadi syafaat bag; umatku. Doaku itu akan meli
puti kamu Insya Allah. Yaitu siapa yang meninggal dunia, tidak mempersen
katkan Allah dengan yang lain." {Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari
Anas bin Malik)

Hadis-hadis syafaat itu serupa juga dengan keadaan pengaruh Al-Qur'an,
yaitu:

dikabulkan, dikeluarkan1ah mereka dari dalam r1eraka dan dimasukkan ke
dalam surga. Bersabda Na:bi, Tidaklah aku ingat lagi, entah sampai tiga kali
entah sampai empat kali. Akllirnya aku, berkata,"Ya Tuhanku, tidak ada lagi
yang tinggal di dalam neraka itu, kecuali orang telah dipenjarakan oleh AI-
Qur'an, yaitu orang telah ditetapkan khulud di dalamnya."

SP.kianlah kesimpulan daripada apa yang dinamai hadis syafaat. Hadis
ini salah satu dari sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang harus kita terima seba-
gai lJrnat yang percaya. Tetapi sungguhpun demikian, kalau memahamkan
agama tidak teguh dan tidak dari sumber tauhid yang hidup, dapat pula mele-
rnahkan semangat Idta beragama" sehingga kita pegang ekor dari satu hadis,
dan kita lengahkan roh dari berpuluh amar (suruhan) dan nahyi (larangan)
dan hasungan. '

Hadis itu dikuatkan lagi oleh suatu hadis. sahih, riwayat Bukhari dan.
'Mus~im, bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda :

I;;" "G'/::' .. "d/ ~ t:..;:\ ~\/ ?'•• /~ f'~';"~"" III -( ~t 1\~ ~,)~ . ~J.'.~., &!.Y,)':F:~u>
, # • A . I "':/., ~~" ~'" /.J'.tf- ~lJ ~ ::~ &~.""~~r:,.t~ ~.7~\S'~.~ ~

" ;,- ~ , I~ e>7·.;':;;.o: _/ ~

'C(~\"d.\oJ'd~d:.J~'''J.,/) . ". •
"Sesungguhnya bagi setiap 'nabi adalah doa yang mustajab. Da~ soya

menyimpan doaku untUk menjadi syafatlt bagi umatku. Doaku itu akan meli-
puti kamu Ins;la Allah. Yaitu siapa yang meninggal dunia, tidak memperseri-
katk~n Allah dengan yang lain." (Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari
AntIS bin Malik) . I

Hadis-hadis syafaat itu serupa juga dengan keadaan pengaruh AI-Qur'an,
yaitu:

. ~ ~- '~\)t\ij~~ ~..~t"~ .// \.I~::~~ . .J'
~ "'::-;/" ,!Jle~,,<>"ffJ~-f.~···
(~,~\) . , "" .

'Tersesot dengan, dia barangsiapa yang, dikehendaki-Nya, dan diberi'
petunjuk dengan dia barangsiapa yang dikehendaki-Nya, dan tidaklah disesat-
kan-Nya, kecuali orang yang fasiq jua." (AI-Baqarah;S. 2:26) " . I

Hadis-hadis ini: menambah irnan orang, yang beriman dan menambah
cintaoy-a .kepada Rasulullah. Lalu dia berusaIul membersihkan dirinya,
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''Adllpun onurg-orang yang bemt timlHlngannyo maka dia aJcan beroleh
hidup yang diridJuzi Dan adapun orang yang ringan timbangannya. mrlca
"ibunya" ialIJh hawiyah. Tahu/cah engaku apaJcah hIlwiyah itu? Itulah api
YflIfIlilIfIIlt paNl1. "(AI-QoriIlh;S.101:6-/1)

Ditegaskan lagi :

~ -"(i6:':4 t>»: 9,,/ "P\~.-: ..~(-'t\~: j_:.:;)'//,1fjJ~U /~V--.J. ~~j_))v~ _ir',//
(A_~ J~j\) • O..r:?

"Dan barangsiapa yang be1Tl11Jll1seberat zarrah pun (atom) daripada ke
bafiJcan. niscaya a/can diJihatnya jUIL Dan bal'angsiapa yang beramal seberat
zamlh pun d.aripGda kejahatan, niscaya akan diJihatnya juga. "(Zaizalllh; S.99:
7-8)

Orang-orang yang jujur akan datang di muka timbangan keadilan. Dia

menambah amal ibadatnya, agar dia bertambah dekat kepada Rasulullah dan
menjadi umatnya yang sejati. Tetapi menyesatkan pula bagi sebagian orang.
yaitu semacam parasit (benalu) dalam masyarakat. Yang hanya mengharapkan
syafaat saja. tapi amalannya berkurang-kurang. Maksiatnya bertambah ba
nyu. Dan jika ditanya bagaimana jadi begini, dia menjawab berkat syafaat
Rasulullah, sebab dia masih tetap percaya kepada Muhammad. akan dibebas
kan Tuhanlah dia daripada azab siksa di akhirat.

Apakah mereka mcnyangka bahwa hadis-hadis syafaat itu membatalkan
jalan hukum yang telah tertulis? Dan berkata syafaat Rasulullah, maka api
neraka jahanam yang arnat panas itu akan menjadi dingin dan tawar untuk
orang yang durhaka?

Kalau seperti itu agarna. kacaulah kita mernikirkannya. Betapa ban yak
ayat dan hadis yang dengan tegas menyatakan bahwa yang bersalah akan men
dapat hukumannya dan yang berbuat baik akan mendapat pahalanya, berat
dan ringannya suatu kesalahan atau suatu kebajikan. akan ditimbang dengan
mizon (timbangan) yang sangat halus, walaupun sebesar zarrah .

menambah amal ibadatnya, agar dia bertambah dekat kepada Rasulullah dan '
menjadi umatnya yang sejati. Tetapi menyesatkan pula bagi sebagian orang,

'yaitu semacam parasit (benalu) dalam masyarakat. Yang hanya mengharapkan
syafaat saja, tapi amalannya berkurang-kurang. Maksiatnya bertambah ~a·
nyak. Dan jika ditanya. bagaimana jadi begini, dia menjawab berkat syafaat
Rasulullah,sebab dia masih tetap percaya kepada Muhammad,' akan dibebas-
kan Tuhanlah dia daripada azab siksa di akhirat.

Apakah merelclt menyangka bahwa,hadis-hadis syafaat itu membatalkan '
jalan hukum yang telah. tertulis? l)an berkata'syafaat Rasulullah, maka api .
neraka jahanam yang arnat panas itu akan menjadi dingin dan. tawar untuk
orang ya~ durhaka?

Kalau seperti itu agama, kacaulah kita mernikirkannya. Betapa banya~
'ayat dan hadis yang dengari'tegas menyatakan bahwa yang bersalah akan men-.
dapat hukumapnya dan· yang ~rbuat bail< akan mendapat pahalanya, berat
'dan ringannya suatu kesalahanatau suatu kebajikan, akan ditimbang dengan
mizan (timbangan) yang sangat halus, walaupun ~Jjesar zarrah :

:/~~./_~~\/C.~ _/-It( 't"-(/ ~.">\~:
~ ~~ •• v}J~ •./.~-",. 4::.J.J~ ~\;e"

!/ctr'/ 1./1\'~V/k/\~,~X~ b!",\/./,~.(.~ :J .~v~.J.)h .•.J' ~4\A~\i.~.··"la .••~
~ .~ _~J<." -, ~~) .

''Adapun orang-oran8 yang berat timbangannya rnaka dia akan beroleh
hidup yang diridhai. Dan !Jflapun orang yang ringan timbangannya, m('Tea
"ibunya" ialah hawiyah, fahukah engaku apakah hawiyah itu? ltulah apt
yang 'Sangatpanas." (Al-Qariah; S. 101 :6-11) .

Ditegaskan lagi :

\""""'~iU:'~~j.:.~"'//,,//\~"-:.~(-i~:>:';;,//.'ff.J~U / ..4.r.J' OX~J-J)v./ .. ~, '/
("-,, J~j\) - oS-::>

"Dan barangsiapa yang. beramal seberatzarrah pun (atom) daripada ke-
bajikan. niscaya akan dilihatnya jua. Dan barangsiapa yang berqmaJ seberat'
za1'1!'hpun daripadll

l
kejahatan,nisc,oya akan dilihatnya juga. ••(Zalzalah; S.99:

7-8) ,
'Orang-orang yang jujur akan datang di muka timbangan k~~dilan~ Dia
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"Dan beri ingatillhmereka olehmu hai Muhammad. akan haripenyesal
an itu." (Maryam;S. 19:39)

Bahkan orang yang berbuat baik sekaJipun akan menyesal. mengapa
hanya sekian kebajikan yang diperbuatnya, padahaJ begini besar ganjarannya.
Alangkah baiknya jika selama hidupnya dahulu hanya kebajikan saja yang di
kerjakann ya.

Dan ada pula ayat yang berterang-terang berkata:

i "/\~.'-'"/!/.(I/\~·:S "-<"'/; .-( ,,~.:1\ ,"/ '/4- /
;TO. J.s, ~T ~\ y, .. _,... :.l~' ~ ,•.l_ '1 \.A \ _- \/~ ~- ~ U--~VI- ~~.J

(,~y v.,)·~~~l:~tFS"9;
"Dan takutlah olehmu akan hari itu,yang seorangtidak dapat memberi

ganjaran pada yang lain, dan tidak; diterima padanya pembelaan dan tidak
pula bermanfaat syafaat, dan tidak pula mereka akan ditolong. "{Al-Baqarah;
S.2:123)

.[~~\~1~f\9..{~.:~/"~: \/" ,:,1,,/: «>. \/" .::~/u.r.: y;/ ~J- ~ t_J:j (.):..J is.r 'J..)J 0..):2 '..J.Xr ~
( ," L.\; ) 'i;" ..-t_ (- -( '{<V~"(~: _.»: ... ~t? .)u '.Y-' ~~

"Dan tidaklah memikul seorangakan dosa orang lain. Danjika diletak
kan suatu bebas berat dipikul, tidaklah dapat dipikulkan kepada orang lain

akan merasa puas atas hasil yang dikerjakannya semasa hidupnya. Mendapat
perhitungan, tidak ada keaniayaan. Inilah yang masuk diakal. Sehingga walau
pun ada suatu kesaIahan yang terbuka di muka timbangan hati pun terobat
juga, melihat bahwa di samping itu terdapat pula kebajikan. tidak ada yang
hilang sedikit juga. Sekurang-kurangnya, angka-angka kejahatan itu kelak
dapat diatasi oleh angka kebajikan, maka hilanglah debar dada. Maka alang
kah ganjilnya kalau dalam waktu menimbang itu ada orang-orang yang tidak
bekerjasama sekali, atau kejahatannya lebih banyak dan kebajikannya amat
sedikit, dia datang hanya mengharapkan syafaat. Apakah artinya ayat-ayat
yang lain, yang menyatakan bahwa bila hari kiamat telah datang kelak, segala
orang akan menyesali nasibnya ?

( ) :./ ./J./"'/,,""" 9/.\,/
""{v ...~\..9J!~.J}' ~

akan merasapuas atas hasil yang dikerjakannya semasa hidupnya. Mendapat
perhitungan, tidak ada keaniayaan. Inilah yangmasuk diaka!.. Sehingga wala~-
pun ada suatu kesalahan yang terbuka di muka timbangan hati pun te,robat

, jug:" melihat bah'wa di samping itu terdapat pula kebajikan, tjdak ada yang,
'hilang sedikit juga. Sekurang·kurangnya, angka·angka kejahatan itu kelak
dapat diatasi oleh angka kebajikan, maka hilanglah debar dada. Maka alang.
kah g;mjilnya kalau dalam waktu menimbang itu ad1 orank-o'rang yang tidak

, 'bekerjasama sekali, atau kejahatannya lebih b~yak dan kebajikannya' amat '
sedikit, dia datang hanya mengharapkan syafaat. Apakah artinya ayat-ayat
yang lain, yang menyatakan bahwa bila hari kiama't telah datang kelak, segala
orang ak~n ~enyesali nasibnya ?' ,

, " t ' ,

(f'rv) ..>t( c;:2\;l;~ilt.;;~
. "-

"Dan beri ingatlah mereka olehmu hai Muhammad, akan hari penyesal-
an itu. " (Maryam,1S. ,19: 39)'

Bahkan o{ang yang berbuat baik sekalipun' akan menyesal, mengapa
hanya sekian kebajikan yang diperbuatnya, padahal begini besar ganjarannya.
Alangkah baiknya jika selama hidtipnya dahulu hanya keb~jikan saja yang di-
kerjakannya. .

Dan ada pula ayat yang berterang·terang berkata:

A ./ ~f '" /~/~'-/l~·::' "/../ r..-( '".t..1~.N"/ ·/N /:r, JJ" • :\' ':.\)', •. ·'c'c:.1"~c-:"~'..L) " \ ••,
, ' /~ ~- ~4.TV--~V;:- !.%~~

. '(\~y ~,)·~~<;;l1'4tF:',%
"Dan iakutlah olehmu akan hari itu, yang seorang tidak dapat me~beri

ganjaran pada yang lain, dan tidak. diterima padanya pembelaan dl,zn tidak
pula berman/aat sya/aat, da~ tidllk pula mereka akan ditolOng. " (AI~Baqarah;
S.2:123) i .

"(~~\~l~q9.:;(~:~/ "ef : t/ Jo' , :", ~:' i /.\/".~~/
(.}.i': y;;-(:jJ- ~ tJ:)·U]..J ,~.r'.J..J.~0...).) 1J,X.r ~

, ' ' (,,, 1", \;) , 'i7',"/" (-' -(\t(e~",-{:../' •.• &.:-~ ,)(,)'J'..J ~~
"Dan tidaklah memikul seorang akan dosa orang lain. Dan jika diletak-

c,' lean suatu bebas berat dipikul" tidaklah dapat, dipikulkan kepada orang lain
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•
Di mana letak syafaat ?

Kalau demikian bagaimana duduknya syafaat itu ?

sekalipun, meskipun kawan yang sekarib-karibnya." [Al-Fathir; S. 35: 18)
Hebat dan dahsyat hari itu. Kelepasan diri bukanlah karena pertolongan

orang lain di saat itu. Bahkan orang melepaskan dirinya sendiri, sehingga lari
seseorang daripada saudaranya, daripada anak dan daripada istrinya, dan dar i
pada ternan sejawatnya. Tidak dapat menolong orang lain dan tidak dapat di
tolong oleh orang lain. Maka tersebutlah di dalam suatu hadis pula, riwayat
Bukhari, bagaimana hebat dan dahsyatnya hari Mahsyar itu dan ngerinya ke
adaan neraka.

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, "Direntangkanlah sirath (titian) di
atas neraka jahanarn. Maka sayalah yang dahulu sekali menitinya dari antara
Rasul-rasul dengan urnatnya. Tidak seorang pun yang bercakap di waktu itu,
kecuali rasul-rasul, Dan perkataan rasul-rasul di waktu itu ialah: "0, Tuhan!
Selamatkan, selamatkan! Dan dari jahanam rnenjulurlah belalai api, laksana
duri kayu sa'dan. Tidaklah ada yang tahu betapa besarnya duri-duri itu kecu
ali Tuhan Allah. Disangkutnya kaki rnanusia yang sedang melangkah itu
menurut amalnya, maka adalah yang tersungkur terjerembab jatuh karen a
amalnya, dan ada pula yang terpeleset kemudian terlepas. Kemudian itu bila
Allah bermaksud hendak melimpahkan rahrnat-Nya kepada barangsiapa yang
dikehendaki-Nya daripada ahli neraka itu, diperintahkan-Nyalah malaikat
supaya mengeluarkan orang-orang yang dahulunya beribadat kepada Allah.
Mereka pun dikeluarkan dan mereka dapat dikenal daripada bekas sujud, Dan
diharamkan Allah Ta'ala kepada api neraka memakan orang-orang yang ada
bekas sujud itu. Maka keluarlah mereka dari dalam neraka. Seluruh anak
Adam akan dimakan api neraka, kecuali yang ada berbekas sujud di kening
nya." Maka dikeluarkanlah mereka dari daIam api neraka itu dalam keadaan
sudah kurus kering. Lalu disiramkanlah kepada mereka air kehidupan. Maka
tumbuhlah dia sebagairnana tumbuhnya biji-biji yang terendam sesudah terle
pas banjir."

Hadis ini menguatkan bahwasanya bagaimana jua pun, namun segenap
kita akan merasai neraka. Hanya bekas sujud kepada Tuhan juga yang akan
memberi tanda kepada insan sehingga dia terlepas kemudiannya daripada
bahaya itu. Dibasuhlah kita di sana terlebih dahulu, bukan dengan air, tetapi
dengan api. Ibarat besi waja, atau ibarat ernas, ditinting ditempa, digembleng
sampai rnasak, sehingga layaklah kemudiannya buat menerirna bentuk yang
baru, yang penuh dengan nikrnat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sekalipun; meskipun kawan yang sekarib-karibnya. " (AI-FatJ:!ir;S. 35: 18)
Hebat dan dahsyat hari itu. Kelepasan diri bukanlah karena'pertolongan

orang lain di saat itu. Bahkan orang melepaskan dirinya sendiri, sehingga lari '
seseorang 'daripada'saudaranya, daripada anak dan daripada istrinya, dan dari-
pada teman ,sejawatnya. Tidal< dapat menolong orang lain. dan tidak dl\pat di-
tolong Qleh orang lain. Maka: tersebutlah di dalam suatu hadis ,pula, riwayat
Bukh;ui, bagaimana hebat dan dahsyatnya har.i Mahsyar itu dan ngerinya ke,
adaan neraka. '

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, "DirentangI(anlah sirath (titian) di
atas neraka jalianam. Maka sayalah yang dahulu sekali menitinya dari antara '
Ra'sul-rasul dengan umatnya. Tidak seorang pun yang b~rcakap di ~aktu itu,
kecuali rasul·rasul. Dan' perkatl\an rasul-rasul di waktu itu ialah: "0, Tuhan!
Selamatkan, selamatk~n! Dan dari jahanaJ;ll menjuiurlah belalai api, laksana
duri kayu sa'dan. Tidaklah ada yangtahu betapa besarnya duri-duri itu kecu·
ali Tuhan Allah. Disangkutnya kaki manusia yang sedangmelangkah itu
menurut'amalnya, maka adalah yang tersungkur terjerembab jatuh karena
amalnya, dan ad.a pula yang terpeleset kemudian terlepas. Kemudian _itu'bila
Allah bermaksud hendak melimpahkan rahmat-Nya kepada barangsiapa yang
dikehendaki-Nya daripada ahIl neraka itu, diperint3hkan.Nyalah malaikat
supaya mengeluarkan orang-orang yang dahulunya beribadat kepada Allah.
Mereka pun dikeluarkan dan inereka dapat dikenal daripada bekas sujud. Dan
'diharani~an Allah Ta'ala kepada api neraka memakan orang-orang yang ada '
bekas sujud itu. Maka keluarlah mereka dari dalain nerak~. Seluruh anak
Adam akan dimakan api neraka, kecuali yang ada berbekas sujud di kening.
nya." Maka dikeluarkanlah mereka dari dalam api neraka itu dalam keadaan
sud3h kurus kering. Lalu disirarnkanlah kepada m~reka air kehidupan. Maka
tumbuhlah dia'sebagaimana ,tumbuPnY~' biji·biji yang teiendam sesud~ terle· ' ,
pas banjir." '

Hadis ini menguatkan bahwasanya bagaimana jua'pun, namun segenap
kita akan merasai neraka. Hanya bekas sujud kepada Tuhan juga yang akan

, memberi tanda kepada insan sehingga dia terlepas kemudiannya daripada
bahaya itu. Dibasuhlah kita di sana terlebih dahulu, bukan dengan air, tetapi
denganapi. Ibarat ~esi ,waja, ata~ ibarat emas; ditinting ditempa, digembleng
sampai masak, sehingga layaklah kemudiannya buat menerirna bentuk yang
baru,yang penuh dengan nikmat dan ridha AllahSubhanahu wa Ta'ala.

Di mana letak syafaat ?
kalau dernikian bagairnana duduknya syafaat itu ?
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Misal yang dekat tentu ada. 8erapa banyaknya insan yang senantiasa
berusaha menempuh hidup dengan penuh kesungguhan. TidaJclah dia pernah
buruk sangka kepada Allah. Oia terus bekerja, terus berusaha terus beramal.
Tetapi insyaflah kita bagaimana sulitnya menempuh "Ash-Shirathal MUlta
qim" di dabrm hidup ini, sebelum menempuh "Ash-Shirathal Mustaqim" di
akhirat. Dititi dengan hati-hati, tetapi sekali-sekali jatuh juga. Namun asa
tidak pemah putus. Tegak lagi dan melangkah Iagi. Sinar cahaya harapan
kepada Ilahi senantiasa terbentang di hadapan rnatanya.

Atau ibarat orang yang berlayar, hebatlah pelayaran ini. Perahu kecil,
ombak besar, angin badai. Air bertimpa-timpa masuk ke dalam. Tidak karam
saja sudah syukur! Maka orang-orang seperti ini ada catatannya di tangan
malaikat dan diketabui oleh Tuhan, dan kelaJc akan dibuka kembali.

Orang-orang yang seperti ini tentu berhaJc mendapat syafaat. LaJcsana
seorang anak sekolah. Setiap hari dia bersungguh-sungguh belajar, bersungguh
sungguh menghapal. TidaJc pemah dia pemalas. Tetapi setelah dilaJcukan
ujian, dia hanya mendapat angka yang keeil. Derulang-ulang demikian keada
annya setiap tahun. Guru tabu anak ini baik. Maka adalah suatu rabasia pim
pinan guru memberikan angka "hadiah" kepadanya, untuk menghargai ke
sungguhan hatinya.

Tetapi anak yang memang pemalas, bagaimana akan memberinya syafa
at? Bagaimana akan memberinya angka tinggi?

Dalam pada itu tidaklah kita kesampingkan saja penghargaan yang di
berikan Tuhan kepada Nabi Muhammad s.a.w. ikutan kita, yang doanya
makbul dan doa itu disimpannya untuk syafaat bagi umatnya. Memang dia
penutup segala rasul. Dalam hadis pertarna tentang kisah syafaat tadi tampaJc
bahwa bukan urnat Muhammad saja yang dimohookaMya terlepas daripada
azab siksa itu, bahkan seluruh insan adanya. Bacalah kembali hadis itu.

Tetapi ingatlah bahwasanya syafaat adalah hak luar biasa, dan hak luar
biasa itu tidaklah merubah hukum. Seorang yang bersalah dan dihukum
masuk penjara sekian tahun oleh satu kehakiman duniawi, kadang-kadang di
kurangi dan dia diberi ampun oleh kepala negara. Arnpunan bukanlah meru
bahhukum!

Dudukkanlah dengan sebaik-baiknya kepercayaan kepada syafaat itu.
mengakui adanya syafaat rasul, lalu berusaha mendekati rasul. Oinyatakannya
hanya orang yang memperserikatk.an Tuhan dengan yang lain yang tidak ada
harapan sarna sekali akan beroleh syafaat. Berapa banyaknya orang yang sem
bahyang, puasa, berzakat dan naik haji, padahal dia memperserikatkan Tuhan
dengan ~ng lain. Meskipun bukan berbala yang disembahnya, harta benda

, Misal yang dekat tentu ada. Berapa' banyaknya insan 'yang senantiasa
bemsaha menempuh hidup dengan pen~h kesungguhan. Tidaklah dia pernah
buruk sangka kepada Allah. Dia terus bekerja, terus berusaha terus beramaI:
Tetapi insyaflah kita bagaimana sutitnya mener:npuh, ••Ash-Shirathal Musta-
qiin" di dabrm hidup ini, sebe~um menempuh "Ash-Shirathal Mustaqim" di
akhirat. Dititi dengan hati-hati, tetapi seW-sekati jatuh juga. Namun 'asa
tidak pernah putus. Tegak lagi dan melangkah lagi. Sinar cahaya harapan
kepada Ilahi senanti.asa terbentang di hadapan rnatanya.

Atau ibarat orang yang berlayar, hebatlah pelayaran ini. Perahu kecil,
ombak besar, angin badai. Air bertimpa-timpa masuk ke dalani. Tidak karam ,
saja sudah syukur! Maka orang-orang seperti ini ada catatannya di tangan
malaikat dan diketahui oleh Tuhan, dan kelak akan dibuka kembali.

Orang-orang yang seperti ini tentu berhak mendapat syafaat. Laksana
- seorang anak sekolah. Seliap h3:ri dia bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-

sungguh menghapaI: Tidlik pernah dia pemalas. Tetapi setelah dilakukan
ujian, dia hanya mendapat ~gka yang kecil.Berulang-ulang dernlkian keada-
annya setiap tahun. Guru tabu anak ini bail" Maka adalah suatu rahasia pim-
pinan guru memberikan angka "hadiah" kepadanya, untuk menghargai ke-

. I .
sungguhan,hatinya.

Tetapi anak yang memang pemalas, bagaimana akan memberiIlya syafa-
at? Bagaimana. akan memberinya angka tinggi? , .

Dalam pada itu tidaklah kita kesampingkan saja penghargaan yang di-
berikan Tuhan kepatla Nabi Muhammad s~.w. ikutan kita, yang doanya
makbul dan dolt itudisim'panny~ untuk syafaat bagi umatnya. M~mang' dia
penutup segala rasuI: Dalam hadis Pertarna tentang kisah syafaat tadi tampak
bahwa bukan urnat Muhammad saja yang dimohonkannya terlepas daripada

. azab' siksa itu, bahkan selunih insan adanya. Bacalah kembali hadis itu.
Tetapi ingatlah bahwasanya syafaat adalah 'hak luar biasa, dan hale luar

biasa' itu tidaklab merubah hukum. Seorang yang bersalah dan dihukunl
masuk penjara sekian tahun oleh satu kehakiman duniawi, kadang-kadang di-
kurangi dan dia diberi amp~n oleh kepala negara. Ampunan bukanl8h meru-'
bab hukum!' '

Dudukkanla;h dengan sebaik-baiknya kepercayaan kepadasyafaat itu.
mengakui adanya syafaat rasul, Wu berusaha mendekati rasu!. Dinyatakannya

. hanya orang yang memperserikatbn Tuhan dengan yang lain yang tidak ada
harapan sarna sekati akan beroleh syafaat. Berapa banyaknya orang yang sem·
bahyang, puasa, berzakat dan naik haji, padahal dia memperserikatkan, Tuhan
dengan yttng lain. Meskipun bukan berhala yang disembahnya, harta benda

"
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ltulah Amaniy, angan-angan rnenerawang langit. Maka jika yang demi
kian disalahkan pada umat Yahudi dan Nasrani oleh Al-Qur'an, bukanlah
karena Al-Qur'an hendak mengatakan bahwasanya yang berhak masuk surga
hanyalah umat Muhammad saja. Surga adalah buat orang yang beriman dan
beramal saleh.

Hari akhirat pasti kita temui dan balasan yang adil pasti kita terima.
Sebahagian besar daripada ayat-ayat Al-Qur'an memberi ingat akan kehebatan
hari itu. Peringatan itu berulang-ulang dan berkali-kali, Karena kita manusia
ini kerap kali lupa dan terlalai, dilengahkan oleh kemegahan dan rayuan
dunia, yang kadang-kadang tidak berubah sifatnya dengan gejala panas di
tengah padang, yang disangka oleh musafir yang tengah kehausan. bahwa itu
adalah air. Demi bila datang ke sana, kedapatanlah hanya pasir belaka.

Tidaklah ada jalan buat mengelak daripada akhirat. Hanyalah ditempuh
dengan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan takut dan ragu, Takut
dan ragu hanyalah dapat hilang dengan amal saleh.

Hasil pekerjaan yang kita bina di dunia ini adalah penting sekali. Berapa
tahun pun kita tinggal di dunia fana ini, namun segala yang kita kerjakan
tidaklah lepas dari catatan. Kemudian itu pun kita pergi meninggalkan dunia

'7tu14hangan-anganmereka. "{Al-Baoarah; s. 2: 111)

( ~ ~) ,,_/Ao ~/ .. ./ '"D....,.-:-, •. _~\..e\~ ...r -_ "/

"Dan mereka berkata, tidaklah sekali-kali akan masuk ke daJam surga
hanyalah orang Yahudi, atau NQSTani"

pun disembahnya, pangkat dan kcmegahan pun disembahnya, sesamanya
manusia pun disembahnya. Bahkan di dalam satu had is ada tersebut, bahwasa
nya seseorang yang beramal baik karena mengharapkan semata-mata pujian
man usia, yang bernama riya, adalah syirik yang khafiy. Meperserikatkan
Tuhan dengan halus!

Maka janganlah perintah Tuhan menjadi ringan di hati kita karena
mengharap syafaat. Janganlah memakai persangkaan salah, yang dahulu telah
menjerumuskan umat-umat Yahudi dan Nasrani, yang mengatakan bahwa
merekalah umat pilihan dan surga jannatun na'im hanya disediakan buat
mereka :

\

pun disembahnya, pangkat dan kemegahait pun disembahnya, sesamanya
manusia"pun disembahnya. B~an di dalam satu hadis ada tersebut, bahwasa-

, nya seseorang yang be ramal baik karena mengharapkan semata-mata pujian
manusia, yang bernama riya, adalah syirik yang, khafiy. Meperserikatk3n
Tuhan dengan halus! ,

Maka janganlah perintah Tuhan menjadi ringan di hati kita !Carena
men~rap ~yafaat. Janganlah inemakai persangkaan salah, yang dahulu telah
menjerumuskan umat-umat Yahudi dan Nasrani, yang mengatakan ·bahwa
merekalah limat pilihan dan surga jannatun na'irn hanya disedialcin buat
mereka :

\ ~-1',\ofI'''~ -::'\~.',/~'\ ti\"/..'\~,,/ :1\rt\\~/. , . ''-€I' '.J ~ c.> f>'~l • • "~ ~ (,T 'J'.~.J
. ' 1../'.· '

''Dan mereka berkata, tidaklah se/ulli-kali akan masuk ke dalam surga
hanyalah orang Yahudi, atau 'Nasrani "

( ~ ~)' '..-'h' y"'/'" /-,"~~I ..,'.~\..e'~ ~..
'1tulah angan-angan mereka. " (Al-Baqarah; S. 2: 111)

Itulah Amaniy, angan-angan menerawang langit. Maka jika yang demi-
kian disalahkan pada umat Yahudi dan Nasrani olehA1-Qur~an, bukanlah
karena AI-Qur'an hendak mengatakan bahwasanya' yang berhak masuk surga,
hanyalah umat Muhammad saja. Surga adalah buat orang yang berirnan dan
beramal saleh: . . . I

Hari akhirat pasti kita temui dan balasan yang adil pasti kita terirna.
Sebahagian besar daripada ayat-ayat AI-Qur'an memberi ingat akan kehebatan
hari itu. reringatan itu berulang-ulang dan berkali-kali. Karena kita manusia
ini kerap kali lupa dan terla1ai, dilengahkan oleh. kemegahan dan rayuan
dunia, yang kadang-kadang tidak berubah sifatnya dengan gejala panaS di
tengah pa\lang, yang disangka oleh musafu yang tengah kehausan, bahwa itu
adalah air. Demi ~ila datang 1.'esana, kedapatanlah hanya pasir belaka. '

Tidaklah ada jalan buat mengelak daiipada akhirat. Hailyalah <lltempuh
dengan menghilangkan sebab·sebab yang menimbulkan tamt dan ragu. Takut
dan ragu hanyalah dapat hUang dengan amal saleh. ' ,

Hasil pekerjaan yang kitabina di dunia·ini adalah penting sekali.Berapa
tahun pun, kita tinggal di dunia' fana ini, namun segal~' yang ki~ kerjaka'n
tidaklah lepas dari catatan. Kemudian Itu pun kita per~meningga1lcin duni.a
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Sejak dahulu selalu ada orang yang tidak percaya akan adanya hari
kiamat. Mereka berkata bahwasanya hidup itu sehingga inilah. Dengan datang
nya rnati, tertutuplah buku buat selama-lamanya. Tubuh pun pulang ke bumi.
Sari badan manusia itu di dalam bumi, dibawa oleh urat kayu yang tumbuh
menjadi kayu-kayuan atau kernbang, menjadi rurnput, atau menjadi piala
yang ditempa menjadi tempat minum. Habis !

"Mana bisa" - kata mereka - orang yang telah mati berrniliun tahun
akan hidup kembali. Mana bisa tulang-tulang yang telah berserakan akan ber
kumpul kembali dan bernyawa pula.

lni - kata mereka - adalah khayalan manusia saja, berlawanan dengan
ilmu pengetahuan, wetenschap dan science.

Padahal ihwal yang seperti ini, bagaimanapun kemajuan ilmu pengeta
huan, tidaklah akan dapat memberikan keputusan tentang tidak ada atau
tidak mungkinnya. Mengapa dikatakan tidak mungkin terjadi barang yang
telah mati akan hidup kernbali, padahal hidup yang ada sekarang ini pun lebih
ajaib daripada menghidupkan kembali? Hal yang kita dapati sekarang ini pun
jauhlah lebih ganjil dan menakjubkan, daripada hanya semata-mata rnenghi
dupkan yang telah mati. Kita tidak merasa lagi ganjilnya hanyalah karena
telah selalu dilihat.

Tanah tandus yang telah beribu-ribu tahun rnati, tanah padang pasir
yang dahulukala pernah ditumbuhi turnbuh-tumbuhan yang subur, kemudian
menjadi gersang,sehinggatidak ada lagi yang hidup tumbuh di atasnya, kernu
dian didapat orang sumber telaga air. lalu disiram burni itu. Maka tirnbullah di
sana kehidupan baru, Padahal pasirnya itu juga. dan tanahnya itujuga. Apa
kah dan dari manakah datangnya rahasia kehidupan yang tumbuh di atas
tanah dan bunga tanah itu. Adakah di sana itu selama ini memang telah ada
juga persediaan menerirna hidup cuma terhalang karena waktunya belum
datang? Dari manakah dan di manakah letaknya rahasia hidup pada biji sawi,
pada rumput taruna dan pada buah karet yang kering lalu terlempar ke tanah

Tak percaya hari kiamat ?

ini tetap dalam keadaannya semula, seketika kita mulai datang. Hidup yang
kita lalui sekejap mata itu tetaplah kosong jika dinisbahkan kepada diri kita,
kalau tidak kita isi. Jangaolah sampai kedatangan kita dahulu tidak men am
bah yang ada. dan pergi kita pun tidak mengurangi.

Hidup di dunia ini adalah tempat beramal, dan perhitungan belum ada.
Hidup di akhirat ialah buat menerima perhitungan, dan amal tak ada lagi.

ini tetap dalam keadaannyasemula, seketika kita mulai datang. Hidup yan:g
kita lalui sekejap mata itu tetaplah kosong jika dinisbahkan kepada diri kita,
kalau tidak kita isi. Janganlah sampai kedatangan kita dahulu tidak menam-
bah yang ada; dan pergi kita pun tidak mengurangi.

Hidup di dunia ini ildalah tempat beramal, dan perhitungan belum ada.
Hidup di akhirat ialah buat menerima perhitungan, dan amal tak ada ~gi;

{ .

Tak percaya hari ki~mat ?

Sejak .dahulu selalu ada orang yang tidak percaya akan adanya hari
kiamat. Mereka betkata bahwas~ya hidup ijU:sehingg;l inilah: Dengan datang-
nya mati, .tertutuplah buku buat'selama-Iamanya. Tubuh pun pulang ke burni.
Sari badan manusia· itu di dalam burni, dibawa ol.eh urat kayu yang tumbuh
menjadikayu-kayuan ata? kembang, menjadi rumpU:i, atau menjadi piala
yang ditempa menjadi terripat minum. Habis! .

"Mana bisa" - kata'mereka - orang yang telah mati bermiliun tahun
akan hidup k~mbali. Mima bisa tulang-tulang yang telah berserakan akan ber-, . .
kumpul kembali dan bernyawa pula.

Ini - kata'mereka - adalah khayalan manusia saja, berlawanandengan
ilm\.! pengetahuan, wetenschap dan science. .

. Padahal ,iliwal' yang seperti ini, bagaimanapun kemajuan ilmu pengeta-
huan, tidaklah, akan dapat men1.berncan keputusan tentang tidak ada atau '
tidak mungkinnya. Mengapa dikatakan tid~ mungkin terjadi barang yang
telah mati akan hidupkembali, padahal hidup yang ada sekarl!-ngini pun lebih
ajaib daripada menghidupkan kembali? Hal yang kita dapati sekarang ini pun
jauhlah lebih ganjil dan menakjubkan, daripada lulnya semata-~ata menghi-
dupkan y;mg telah mati. Kita tidak merasa lagi ganjilnya hanyalah karena
telah selalu <ulihat. ,

Tanah tandus yang telah beribu-ribu tahun mati, tanah padang pasir
yang dahulukala pernah ditumbuhi tumbuh~tumbuhan y~g subur, kemudian
menjadi gersang, seWngga tidak ada lagi yang hidup tumbuh'di atasnya, kemu-
dian didapat orang sumber telaga .air, laiu disiram burni itu. Maka timbullah di
sana keWdup~n baru. Padahal pasir'nya itu juga, dan tanahnya itu·juga. Apa-
kah dan dari manakah da1angnya rahasill keWdupan yang tumbuh di atas
tanah dan bu,nga tanah itu. Adakah di sana:itu,selamaiDi memang telah ada
juga persediaaii. menerirna hidup cuma terhalang karenlJ waktunya bellJrn
datang? Dari manakah dan di manakah letaknya rahasia hidup pada biji sawi,

. \
pada rumput taruna dan pada buah karet yang kering lalu terlempllf ke tanah
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subur dan timbullah hidupnya? Bukankan ini lebih ajaib daripada hanya se
mata-rnata menghidupkan yang telah mati?

Satu bangkai anjing terdampar di tepi jalan. Tidak diangkat dan dibu
angkan orang. Kian sehari kian busuk. Lalu hinggaplah lengau di atasnya, lalu
timbullah ulat-ulat beribu-ribu, beribu-ribu banyakoya, dan semuanya itu
hidup. Dari mana datangnya? Bukankah ini lebih sulit lagi mernikirkannya
daripada hanya semata-mata memberikan hidup kembali kepada barang yang
telah lama mati ?

Pada bulan Oktober 1955 ada satu berita, bahwasanya setumpak tanah
di Ameriksa yang telah kering tandus ratusan ribuan tahun, telah hidup kern
bali. Rumputnya tumbuh kembali, karena telah mendapat air. Maka kelihat
anlah suatu hal yang ganjil. Yaitu timbullah binatang-binatang ganjiJ yang
selama ini belum pemah dilihat dan dikenal, dan hanya ada bertemu pada
rangka-rangka binatang purbakala. Maka berlombalah ahli-ahli biologi dan
ilmu alam menyelidikinya. Seorang di antara mereka mengeluarkan pendapat
bahwasanya binatang itu adalah binatang dari lima juta tahun yang telah lalu.

Penyelidikan itu belum selesai dan kita belumlah langsung percaya saja.
Tetapi kemungkinan itu memang ada.

Maka untuk mempercayai adanya hari kebangkitan kembali, dari kita
manusia beberapa miliun tahun lagi daIam keadaan yang lain daripada yang
kita ketahui dalam pikiran sekarang, bukanIah perkara yang boleh ditolak
dernikian saja. Sebagaimana kata Emmanuel Kant, lebih baik kita menyedia
kan suatu tempat yang kosong dalam jiwa kita, yang disediakan buat keperea
yaan, di samping kita mempergunakan penjalaran akal dan pikiran walau
bagaimana jauhnya.

Apatah lag! soal hidup ini adalah soal besar dan rurnit. Lebih besar dan
rumit hidup yang sekarang daripada pengembalian hidup. Set!tik daripada
man! kita sendiri, ditambah dengan setitik mani perempuan, mengandung ber
miliun-rniliun tampang hidup, Be rmiliun , bukan beratus sehingga jika ditak
dirkan manusia yang ada diseluruh duma sekarang kurang lebih 2000 miliun
habis musnah, namun Tuhan dapat menggantinya segera dengan dua tetes
mani. Setetes mani laki-laki, setetes mani perempuan. Satu pertemuan dari
pada "telor" mani perempuan dan "cacing" mani laki-laki, yang timbul dari
pada nafsu kelamin, membina apa yang dinamakan manusia dan kernanusia
an. Bukankah in! lebih hebat keajalbannya daripada pembangkitan daripada
mati ?

K.emudian itu, bagairnana pula pandangan kita terhadap diri kita sen
diri? Segala-galanya in! pada hakikatnya adalah kecil belaka. Burni yang kita

,
subur'dan timbullah hidupnya? Bukankan irulebih ajaib daripada hanya se-
mata-mata menghiduplcilO yang telah mati?

. Satu bangkai anjing terdainp:Jr di tepi' jalan. Tidak 'diangkat' dan dibu-
angkan orang. Kian seharikian busuk. Lalu hinggaplah lt~ngau di atasnya, lalu

" I '
timbullah l,1lat-ulat beribu-ribu, beri,bu-ribu banyaknya, dan semuanya ito
hi~up, Dari mana datangnya? Bukankah ini le~ih sulit lagi mernikirkannya
daripada hanya semata·mata memberikan hl.dup kembali kepada barang yang
telah lama mati,? . ,,' , '

,Pada bulan Oktober 1955 ada satu berita, bahwasanya setumpak tanah
" di Ameriksa yang telah kering tandus ratusaIi ribuan tahun, telah hidup ke,m-

bali. Ru~putnya' tumbuh kembali, karen a telah menqapat air. Maka keli4at·
anlah suatu hal yang ganjiL Yaitu timbullah bin~tang-binatang ganjil yang,
selama ini belum pernah dilihat dan dikenal, dan hanya ada' bertemu pada
rangka-rangka binatang purbakala. Maka berlombalah ahli·ahli :biologi dan
ilmu alam menyelidikinylj.. Seorang di antara mereka mengeluarkan pendapat
bahwasanya binatang itu adal,ah ~inatang dari lima juta'tahun yang telah lalu. '

Penyelidikan itu belum selesai dan kita belum~ah langs\,mg percaya saja.
'Tetapi kemungkinan itu memang ada. '

Maka untuk mempereayai adanya had kebangkitan kembali,dart kita ,
manusia beberapa miliun tahun lagi dalam keadaan yang lain daripada yang'
kita ketahui dalam pikiran sekarang, bukanlah perkara yang' boleh ditolak
dernikian saja. Sel?agairnana kata Emmanuel Kant, lebih baik kita menyedia·
kan suatu tempat yang kqsong dalam jiwa kita, yang disediakan buat keperca-
yaan, di samping kit:f' 'mempergunakan penjalaran akal dan pikirlUl walau ,
bagaimana jauhnya. ,

Apatah lagi soal hidup'ini adalah soal b~ dan runut. Lebih besar dan
rumit hidup yang sekarang daripada pengembalian hidup. Setitik daripada
manikita ~ndiri, ditambah dengan setitik m~ perempuan, mengandung ber-
rniliun'm1liun tamparig hidup. Bermiliun, bukan beratus sehiqgga jika ditak-
dirkan manusia yang ada d;.seluruh' dunia sekarang kurang lebih 2000miliun
habis musnah, namun Tuhan dapat menggantinya'segeta dengan Qua tetes
roani. Setetes mani'taki-laki, setetes mani per~mpuan. Satu pertemuanJlwi-
pada "telor" mani perempuan dan "eaeing" mani laki-Iaki, yang tiDibul dari-
pada nafsu kelamin, membfna apa yang dinamakan manusia daD kemanusia-
an. Btikankah ini lebfu hebat keajaibannya daripada pembangkitan daripad~
matj?' ,"

, . Kemudian itu, bagaimana pula pandangan kita terhadap 'diri kita sen·
diri? Segala-galanya ini pada hakikatnya adalah kecil belaka. Burni yang kita
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"Sudahlah datang kepadamanusia suatu waktu, yang mereka itu adalah
/alcsanasesuatuyang tidak: masuk sebutan?" [Ad-Dahr;S. 76:1)

Kalau sudah kita pikirkan sampai Ice sana, dapat1ah kita membawa per
tanyaan ke dalam diri sendiri. Sedangkan membina alam yang demikian bew
Dia berkuasa! Apatah lagi kalau hanya mengembalikan hidup bagi manusia
yang kecil ini? Sedangkan membina urajtllln cakrawala hebat ini Dia sanggup
dan tidale sullt, apatah lagi kalau hanya membangunkannya kembali daripada
keruntuhannya?

Oleh sebab itu maka hari berbangkit kembali, han kiamat adalah satu
kepercayaan yang tidak dapat diragukan. Maka tidaklah ada lain jalan, melain
kan bersedia menerimanya. Dari masa hidup kita ini melatih diri menghadapi
kesulitan. Sehingga kelak kita pun sanggup menyediakan diri menghadapi ke
sulitan han kebangkitan itu. Dan itu adalah mudah saja bag! jiwa yang ber
sedia mencari dan mendapat petunjuk (hudan), dan bersedia mencari dan
mendapat sistem untuk mengendalikan diri ('iffah) dan bersedia mencari dan
mendapati tali taqwa. Yaitu memelihara hubungan dengan Tuban dari seka
rang.

"Sesungguhnya keiadian seluruh /angit dan bumi adalah lebih bew
daripada kejadilln manusia: Tetapi terlebih banyak manusill tidak mengete
hui. "(AI-Mu'min ;S. 40:57)

Dimana letak kita manusia di antara cakrawala besar itu ?

sangkakan besar ini, hanyalah laksana pasir sebuah saja jika dibandingkan
kepada berrniliun bintang-bintang di angkasa. Matahari yang kita sangka besar
itu pun hanyalah satu saja dari antara beribu-ribu matahari yang lain yang
belum diketahui oleh manusia. Luas dan besar sekali alam ini. Dan semuanya
hanyalah berlindung di bawah satu bendera kekuasaan. Yaitu kekuasaan
Allah!

sangkakan besar ini, hanyalah laksana pasirsebuah saja jika dibandingkan
kepada berrniliun bintang-bintang di arigkasa.. Matahari yang kita sangka besar
itu pun hanyahih'satu saja dar'i antara beribu-ribu matahari yang lain yang

, belum diketahui oleh manusia. Luas dan besaisekali ~lam irli. Dan semuanya
hanyalah berlin dung di bilwah s~tu bendera kekuasaan. Yaitu kekuasaan
Allah! ' '

> Di mana letak kita mimusia di antara cakrawala besar itu ?

''Sesungguhnya kejadian seluruh langit dan bunii adalah lebih besor
daripada kejadian manusia. Tetapi terlebih banyak '!lanusia tidak mengeta-

,hui " (Al-Mu 'min ;S. 40:57)

, ''Sudahlah datang kepada manusia suatu waktu, yang mereka itu qdalah
laksana sesuatu yang tidak ma~k sebutan?" (Ad-Dahr; S: 76:1).

Kalau sudah kita pikirkan sampai ke sana, dapatlah kita membawa per-
tanyaan ke dalam diri sendiri. Sedangkan membina alam yang demikian besar
Dia berkuasa! Apatah lagi kalau hanya mengembalikan hidup bagi manusia
yang kecil ini? Sedangkan inembina kerajaan cakrawala hebat ini Dia sanggup
dan tidale sullt, apatah' lagi kalauhanya membangunkannya kembali daripada
keruntuhannya? '

Oleh sebab itu maka hari berbangkit kembali, hari kiamat adalah ~tu
kepercayaan yang tidale dapat diragukan. Maka tidaklah ada laiq jalan, melain-
kan bersedia menerimanya. Dari masa hidup kita ini melatih diri menghadapi
,kesulitan. Sehingga kelak 'kita pun sanggup menyediakan diri menghadapi ke-
Sulitan hari kebangkitan itu. 'Dan itu lI-dalahmtidah saja bagi jiwa yang ber-
sedia mencari dan inendapat petunjuk (hudan), dan bersedia mencari dan
mendapat sisteni, untuk mengendalikan' diri ('iffah) dan bersedia mencari dan
mendapati tali ttiqwa. Y~itu memelihara hubungan dengan TOOan dari seka-
rang.
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Maka apebila fajar telah menyingsing dan kita bangun pagi-pagi dari
pada tidur nyenyak di hari-hari duma ini, ingatlah bahwa kelak akan datang
masanya kita bangun daripada tidur yang sekarang. Kita pindah daripada
hidup yang khayal kepada hidup yang sebenarnya. Daripada alam fana kepada
alam baqaa. Hidup yang kemudian itu kekal adanya. Untuk berpindah dar i
pada hid up khayali ini, kepada hidup hakiki itu, hanya satu gerbang saja yang
akan kita lampaui, tidak dual Yaitu maut.

Dan maut itu tidak lama. Dan sesudah maut yang sekejap itu, tidak ada
mati lagi. Hidup kekal, di antara dua tempat. Neraka atau surga.

Maka apabila fajar telah menyingsing dan kita bangl.m pagi-pagi dari~
pada tidur nyenyak di hari-hari duma ini, ingatlah bahwa kelak. akan datang
masanya kita bangun daripada tidur yang sekarang. Kita pindah daripada
hidup yang khayal kepada hldup yang sebenarnya. Daripada alam fana kepada
alam baqaa. Hidup yang kemudian iiu kekal adanya. qntuk berpindah dar~-
pada hidup khayali ini, kepada hidup hakiki itu, hanya Sjltu gerbang saja yang
akan kita lampaui, tidak dual Yaitu maut.

Dan ma",t itu tidak lama. Dan sesudah maut yang Sekejap itu,. tidak ada
mati lagi. Hidup kek;l1, ill antara dua tempat. Neraka atau, surga.
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Sudah lama menjadi renungan insan, bebaskah dia bertindak dalam
hidup ini, at au terikatkah dia dengan satu ketentuan yang tidak dapat dilang
gar. Bahkan menurut penyelidikan ahli-ahli, pertanyaan kepada soal bebas
atau tidak ini, terlahir lebih dahulu daripada kepercayaan akan adanya Tuhan.
Bahkan sebelum kepercayaan kepada adanya Yang Maha Kuasa, terlebih
dahulu pertanyaan tentang bebas atau tidak inilah yang timbul dalam pikiran
manusia, sejak pikiran itu tumbuh.

Bila telah dipikir direnungkan, pastilah sudah bahwa manusia tidaklah
bebas di dunia ini. Segala raneangan yang dilakukannya di dalam ikhtiar
hidupnya, hanya dapat berjalan jika sesuai dengan rancangan yang lebih besar,
sehingga kemudian ternyata bahwa rancangan manusia itu hanya bahagian
kecil saja daripada rancangan yang besar.

Bebaskah manusia atau terikat?

Rukun Iman yang keenam, atau tiang kepereayaan yang paling akhir
ialah kepereayaan kepada Taqdir, atau Qadla dan Qadar. Ringkasan keperca
yaan ini ialah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini, atau terjadi
pada diri kita manusia sendiri, buruk dan balk, naik dan jatuh, senang dan
sakit dan segala gerak-gerik hidup kita, semuanya tidaklah lepas daripada
"taqdir" atau ketentuan Ilahi. Tidak lepas daripada qadar, artinya janglea
yang telah tertentu, dan qadla, artinya ketentuan:

I. Rukun Iman Keenam

PEReAYA KEPADA TAQDlR. QADLA DAN QADAR

BAB VlU
,"

BAB VIn

PERCAYA KEPADA TAQDIR, QADLA DAN QADAR

1. Rukun Iman Keenam

Rukun Iman yang keenam, atau tiang kepercayaan yang paling akhir
ialah kepercayaan 'kepadaTaqdir, atau Qad/a dan Qadar. RiD.gi(asankeperca-
yaan ini ialah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini, atau terjadi
padadiri kita manusia sendiri, buruk dan 'baik, naik ,dan jatuh, senang dan
sakit dan sega1a gerak-gerik hidup kita, semuanya tidaklah Iepas daripada
"taqdir" atau keten:tuanllahi. Tidak lepas daripada qadar, artinya jangka
yang telah tertentu, dan qad/a, artinya ketentuan. '

Bebaskah manusia litau terikat?

Sudah lama mimjadi renungan insan, bebaskah dia bertindak dalam
hidup ini, atau terikatkah dia dengan satu ketentuan yang tidak dapat dilang-
gai. BaPkan menurut penyelidilG.n ahli-ahU, pertanyaan kepadasoal bebas
atau tidak ini, terlahir lebih dahulu,daripada kepercayaan akanadanya Tuhan.
Bahkan sebelurn kepercayaan kepada adanya Yang Maha Kuasa,terlebih
dahulu pertanyaan tentang bebas atau tidak inilairyang timbul da1am pikiran
manusia, sejak pikiran itu tumbuh. '

Dila telah dipikir direnungkan, pastilah sudah bahwa manusi'a tidaklah
bebas di dunia ini. Segala rancangan y~ng dilakukannya di dalam llChtiar
hidupnya, hanya dapat berjalan jika sesuai dengan, rancangan yang lebih besar,
sehingga kemudian ternyata ~ahwa rancangan~an~sia itu hanyli bahagian,
kecil saja daripada rancangan yang besar., ' "
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Lebih dahulu lahirlah seorang manusia ke atas dunia ini. Dan lahirnya
itu tidaklah atas kehendaknya sendiri. Bahkan orang tua, lingkungan kalang
an, zaman dan tempat dia dilahirkan tidaklah ikut campur dalam rnenen
tukannya. Rupa dan bentuk bukanlah pilihan kita. Tinggi dan rendah ukuran
badan bukan pilihan kita. Orang yang datang di belakang, hanyalah menuruti
hukum "sebab akibat" yang telah berlaku lebih dahulu pada orang tua yang
melahirkannya, dan orang tua pun menerirna pula hukum "sebab akibat"
yang dahulu daripadanya. Pada kita ada pribadi. Kadang-kadang kita ingin
hendak serupa dengan pribadi orang lain. Keinginan tinggal keinginan, dan
kita masih tetap kita juga. Banyak manusia, walaupun di tempat dan kalangan
mana dia hidup, ingin hendak berpindah ke dalam suasana yang lain tetapi
tidak dapat mencapai itu. Dia tetap dia! Dan kesan lingkungan tidak dapat
dibantah atau dilawannya.

Banyak pula pekerjaan yang dilakukan dengan suatu sengaja, tetapi se
lah dilihat dan diperhitungkan jumlah yang di belakang, ternyatalah bahwa
yang tidak disengaja jualah yang lebih berkuasa. Sebab yang tidak disengaja
tadilah yang sebenarnya tertulis buat dilalui.

Oleh sebab itu rnaka sejak zaman purbakala sudah ada kesan pada
manusia ten tang adanya "Fatum", atau "Karma", sampai dikatakan orang
bahwasanya manusia ini hanyalah menjalankan suatu lakon sandiwara, lebih
tidak. Dia memainkan peranannya, menurut yang telah tertulis lebih dahulu
oleh sutradara, yang kekuasaannya lebih daripada si pemain itu sendiri.

Manusia adalah suatu "alam keci1" di samping alam yang besar, mata
hari, bulan, burni dan bin tang-bin tang. Lautan, daratan, gunung-gunung dan
lain-lain sebagainya. Dapatlah kita lihat pada semuanya itu "taqdir" yang
tidak dapat dilanggarnya. Matahari terbit dan terbenam adalah menurut
jangka waktu yang sudah tertentu. "Matahari tidak boleh mendahului bulan,
dan malam tidak boleh memo tong jalan siang". Semuanya tidak ada yang
bebas, Bagaimana manusia kecil ini akan dapat mendakwakan kebebasannya ?
Padahal di kifi kanannya dapat disaksikannya sendiri, bahwa semuanya tidak
ada yang bebas ?

Kayu-kayuan di hutan mulanya hanyalah suatu blji yang kecil, kernudi
an tumbuh, sesudah itu besarlah dia. Berdaun, berdahan, bercabang dan
beranting. Bertahun-tahun lamanya dia hidup dalam kesuburan. Lama-lama
mulailah daunnya rontok dan dahannya lernah. Kian lama kian menurunlah
dan akhirnya mati dan tumbang. Begitu takdir yang harus dllaluinya.

Cobalah lihat ketakutan orang kepada maut. Padahal sudah ada suatu
ketentuan yang tidak dapat dibantah, bahwasanya segala yang bernyawa pasti

Lebih dahulu lahirlah seorang manusia ke atas dunia ini. Dan lahirnya
~ itu tidakltlh atas kehendaknya sendiri. Bahkan orang tua, lingkungan kalarig-

an, zaman dan tempat dia dilal>irkan tidaklah ikut campur dalam men en-
tukapnya. Rupa dan bentuk bukanlah pilihan kita. Tinggi dan rendah ukura~
badan bukan pilihan Idta. Orang yang dat~ng di belakang, lumyalah menuruti
hukum "sebab akibat" yang telah berlaku lebih dahulu pada orang tua yang
melahirkannya, dan orang tua pun menerima pula hukum "sebab akibat"
yang dahulu daripadanya. Pada kita ada ,pribadi. Kadang-kadang kita ingin

I hendak se~pa dengan pribadi orang lain. Keinginan tinggal keinginan,.-dan
kita masih tetap kita juga. Banyak manusia, walaupun di tempat dan kalangan
mana dia hidup, ingin" hendak berpindah ke ',dalam suasana yang lain tetapi
tidak dapat mencapai'itu. Dia tetap dial D;m kesan lingkungan tidak dapat
dibantah atau dilawannya. .

Banyak pula pekerjaan yang dilakukan dengan suatu sengaja; tetapi se-
lah dilihat .dan diperhitungkan jurnlah yang di belakang, ternyatalah bahw3.
yang tidlj.k disengaja jualah yang lebih berkuasa. Sebab yang tidak disengaja
tadilah y,ang sebenarnya tertulis buat dilalui. !

Oleh $ebab itu maka sejak zaman purbakala sudah ada kesan pada
manuSia tentang adanya "Fatum", atau "Karma": sampai dikatakan orang
.bahwasanya manusia ini hanyalah. menjalankan suatu lakon sandiwara, lebih
. «dak. Dia memainkan peranannya, menurut yang telah t~rtulis lebih dahulu

oleh sutradara, yang kekuasaannya lebih daripada si pem3in itu sendiri. ,
Manusia adalah suatu "alam kecil" di samping alam yang besar, mata- \

harr, bulan, burni dan bintang-bip.tang. Lautan, daratan, gunung-gunurtg dan .
lain~lain sebagainya. Dapatlah kita l~t pada semuanya'itu "taqdlr" yang
tid;;'k dapat dilariggarnya., Matahari terbit dan terbenam 'adalah menurut
jan~a w~ktu yang sudah tertentu. "Matflhari tidak b9leh mendahului b.ulan,
dan malam ti~ boleh memo tong jalan siang". Semuanya tidak ada ya,ng
bebas. Bagaimana manusia kecil ini akan dapat mendakwakan kebebasannya ?
Padahal di kiri kanannya dapat disaksikannya sendiri,bahwa semuanya tidak
ada yang beb~s ? "

Kayu-kayuan di hutan mulanya hanyalah suatu bip yang kecil, kemudi-
an tumbuh, sesudah itu besarlah dia. Berdaun, berdahan, bercabang dan
beranting. Bertahu~tahun lamanya dia hidup dalam kesuburan. Lama-tama
mulailah dauDnya rontok dan dahannya lemah',Kian lama kim men\lrunlah
dan akhirnya mati dan tumbang. Begitu takdir yang harus dilaluinya.
, I' Cobalah lihat ketakutan orang kepada maut. Padahal sudah ada suatu
ketentuan yang tidak dapat dibantah, baliwasanya ~ga1a yang bernyawa pasti
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mad. Dan mati tidak memilih bulu dan tidak mengitung waktu. Kalau sekira
nya bolehlah mati menu rut ketentuan manusia, tidaklah akan terdapat ber
miliun orang yang bosan hidup, padahal beIum juga mati. Dan tidaklah akan
terdapat orang yang takut akan mati, tetapi mati juga. Kecil mati, muda mati,
tua pun mati.

Rezeki pun demi.kian pula. Ada orang yang kerja keras siang maIam
mencari rezekinya, rezeki itu tidak juga datang. Ada orang yang hanya goyang
kaki saja, namun rezeki datang mengejar dia. Ada orang yang tidak puas Iagi
dengan kcadaan hidupnya. Dan ingin hendak berubah nasib itu kepada yang
lebih baik; tetapi usianya hanya habis dalam angan-angan. Orang lain juga
yang lalu, namun dia masih tetap bertahan.

Pangkat dan kedudukan pun demikian pula. Orang yang patut menjabat
suatu pangkat, kadang-kadang tidak disinggung oleh pangkat itu. Sebaliknya,
orang yang tidak patut, yang tidak cakap, yang hanya menimbulkan tertawa
orang bila dia naik, namun dia naik juga. Dan ada yang payah rnengejar
ngejar, tidak mcndapat. Dan ada yang hanya duduk saja, maka pangkatJah
yang mengejarnya.

Dalam masyarakat tampak ketentuan "taqdir" itu. Tampak tingkat
akal, budi, kesanggupan dan kepandaian, kepintaran dan kebodohan. Tidak
scnuanya orang pintar, tidak semuanya orang bodoh. Beringkat akal, ber
tingkat kesanggupan. Ada yang selama hidup, sampai kepada keturunan
hanya sedia buat di bawah. Dan ada yang sedia buat di atas.

Berlainan warna kulit karena berlainan tempat tinggaI dan kelahiran.
Satu bangsa sipit matanya dan hitam halus rambutnya; bukan dia yang me
minta begitu. Satu bangsa berwarna hitam dan keriting rambutnya; pun
bukan dia yang menentukan. Satu bangsa berkulit putih, rambutnya warna
rambut jagung; dia hanya menerima keadaan begitu saja.

Sekarang tcrdengarlah kalimat "demokrasi". Dalam satu negara demo
krasi, semua orang berhak buat naik. Tetapi yang telah ada ketentuan naik
juga yang naik. Yang lain walaupun sarnpai mati mcnunggu giliran tidaklah
akan sarnpai ke tangannya, sebab tidak nasib.

Ada orang yang telah berusaha hendak menjadi orang baik-baik, Tiba
tiba daIam separo pcrjalanan hidupnya, terkenconglah langkahnya kepada
jalan jahat, sehingga dia jadi orang jahat. Kadang-kadang teringatlah dia kern
bali hendak menjadi orang baik. Namun ingatan hanya tinggal ingatan. Sebab
terkencong jaIannya itu kadang-kadang bukanlah perkara yang disukainya
atau dipilihnya. Dia sendiri merasa jijik akan perbuatannya itu.

Kadang-kadang kita lihat orang yang pada pandangan kita seorangjahat.

mati. Dan mati tidak memiIih bulu dan tidak mengitung waktu. Kalau sekira.. /

nya bolehlah mati rrienurutketentuan manusia; tidaklah akan terdapat ber.
1 miIiun orang yang bosan hidup, padahal belum juga mati. Dan tidaklah akan

,terdapat orang yang takut akan mati, tetapi mati juga. Keeil mati, muda mati,
tua pun mati. I_

. Rezeki pUn demikian pula. Ada orang yang kerja keras siang malam
rnencari rezekinya, rezeki itu tidak jugadatang. Ada orang yang hanya goyang
kaki saja, namun rezeki datang mengejaI: dia. Ada orang yang tidak puas lagi
dengan keadaan hidupnya. Dan ingin hendak berubah nasib itu kepada yang
lebih baiJc; tetapi usianya hanya habis dalam angan-angan. Orang lain ,juga
y~ lalu, namun dia masihtetap bertahan.

Pangkat dan kedudukan pun demikian pula. Orang yang patut menjabat
suatu pangkat, kadang-kadang tidak disinggung oleh pangkat itu. Sebaliknya,
orang yang tidak patut, yang tidak eakap, yang hanya menimbulkan tertawa
orang bila' dia naik, namun dia naik juga. Dan ada yang payah mengejar-
ngejar, tidak mendapat. Dan ada yang hanya duduk saja, maka pangkatlah

\.. •. ,,;!-

yang mengeJarnya.
, Dalam masyarakat tampak ketentuan "taqdir" ttu. Tampak tingkat

akal, -budi, keSanggupan dan 'kepandaian, kepintaran dan kebodohan. Tidak
sernuanya orang pintar, tidak semuanya orang bodoh. Beringkat akal, ber.
tingkat kesanggupan. Ada yang selama liidup, sampai kepada keturunan
~ya sedia buat di bawah. Dan ada yang sedia buat di atas. . "

Berlainan warna kulit karena berl~nan tempat tinggal dan kelahiran.
Satu bangsa sipit matanya dan hitam halus rambutnya;bukan dia yang me-
minta begitu. Satu bangsa berwarna hitam dan keriting rambutnya; pun
bukan dia y~ng menentukan. Satu bangsa berkulit putfh, rambutnya warna.
rarnbut jagung; dia hanya meIl:erirna keadaan begitu saja.

. Sekarang terdengarlah kalimat ."demokrasi". Dalam satu negara demo-
krasi,' semua orang ·berhak buat naik. Tetapi yang telah ada ketentuan naik -
juga yang naik. Yang lain' walaupun sampai mati menunggu giliran tidaklah
akan sampai ke tangannya, sebab tldak nasib.

Ada orang yang telah ,berusaha hendak menjadi orang baik·baik. Tiba.
. _.ti,badalam separo perjalanan hidupnya, terkeneonglah langkahnya kepada

jalan jahat, sehingga' dia jadi orang jahat. Kadang.kadang teringatlahdia kern.
bali hendak menjadi orang. baik. Namun ingatan hanya tinggal ingatan. Sebab '
terkeneong jalannya itu kadang-kadang bukanlah perkala yang disukainya
atau dipilihnya. Diaseneyri merasa jijik a:kan perb~atannya ~tu.

Kadang·kadang lOta lihat orang yang pada pandangan lOta seorangjahat. ./
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Manusia telah mempergunakan pikiran dan akalnya buat mencari pokok
pangkal segala sesuatu. Maka timbullah suatu istiJah dalam alam filsafat yang
terkenal dengan kata "sebab-akibat", Atau disebut dalam istilah Ilmu Kalam
dengan '''illat dan ma'lul". Si Fulan, kata hukum sebab akibat, menjadi orang
jahat ialah karena dalam penyelidikan iImu keturunan manusia telah terdapat
bahwa pada nenek moyangnya yang keempat ada seorang penjahat besar.
Keturunan jahat neneknya yang keempat itulah kemudiannya yang telah ting
gal dalam darahnya. Sebab itu dia jahat.

Si anu menjadi orang baik, karena lingkungannya adalah baik. Ayahnya
memang orang baik dan masyarakat lingkungannya pun baik pula.

Nabi Muhammad s.a.w. menjadi rasul, karena memang sudah ada lem
baga yang menunggunya. Oia dilahirkan di Makkah, di dekat Ka'bah, yang
memang sedia telah menjadi pusat keagaroaan sejak dahulu. Dan nenek
moyangnya sejak Nabi Ibrahim, sarnpai Ismail, sampai kepada Qushai dan
bahkan sampai kepada Abdul Muthalib telah ada juga dasar agaroanya.

Bilamana hukum "sebab akibat" itu leita mudiki sarnpai kepada hulu
nya, tentu rnau tidak rnau leita akan bertemu dengan scbab pertarna. Itulah
yang bernarna "Yang menyebabkan segala sebab" atau "Mussabbibul Asbab".
Dan akhirnya mengakui jugalah leita bahwa pencipta sebab pertarna Yang
Maha Berkuasa menentukan pembahagian sebab. Pada-Nya terhimpunlah

2. Hulwm Sebab dan Akibat

Laksana seorang shufi yang masyhur, Fudlail bin 'Iyadl. Di waktu mudanya
sangat masyhur bahwa ia seorang pemuda yang jahat laku perangainya, keben
cian orang. Tiba-tiba pada suatu malam, sedang dia menjalar-jalar rnencari-cari
perempuan untuk melepaskan hawanafsu mudanya, kedengaranlah olehnya
seorang perempuan membaca ayat Al-Qur'an pada tingkat kedua dari sebuah
rurnah. Bunyi ayat itu :

(" ~~I) ... .J,\ ~ ../_.,_.~\~~.~ ~\*?/\/.' ~ .\'{".. ... '..j;J"'rr-J""' V ~ U!./ ",y._ J'
"Belum jugakah datang masanya bagi orang-orang yang benman,

untuk menundukkan hatinya mengingat Allah. "{Al-Hadid; S. 57:16)
Tertegun dia mendengarkan ayat itu, dan timbul penyesalannya, lalu

terbuka jalan baru, dan terbentanglah Nur di hadapannya, sehingga sejak
malam itu berputarlah jalan hidupnya sarna sekali, sehingga akhirnya masy
hurlah pula namanya dalam dunia zahid dan shufi,

/

Laksana seorang shufi yang rnasyhur, Fudlail bin 'IyadI. Di waktU mudariya
sangat rnasyhur bahwa ia seorang pemuda yang jahatiaku perangainya, keben-
cian orang. Tiba-tiba pada suatu malam, sedang dia menjalar-jalar mencan-cari
perempuan untuk melepaskan hawanafsu inudanya, kedengaranlah· oleluJya
seorang perempuan rnembaca ayat AI-Qur'an pada tingkat kedua dari se~uah

. rumah. Bunyi ayat itu :
I . t

('1~,jl),.'••jU\})1r+Jj ~,~~~\~~~~~\
I ,

"Belum ,jugakah datang masanya bagi orang-orang yang beriman,
untuk menundukkan hatinya T1)engingatAllah. "(Al-Ifadid; S. 57:16)

Tertegun dia mendengarkanayat itu, dan timbul penyesalannya, lalu
terbuka jalan baru, dan terbentanglah Nur di hadapannya, sehingga sejak
malam itu berputarlah jalan hidupnya sarna sekaIi, sehingga akhirnya masy-
hurlah puIa;namanya dalam dunia zahid dap shufi.

2. Hukum Sebab dan Akibat

Manu$ telah mempergunakan plldran dan ~ya buat menCari pokok
pangkaI segala sesuatu. Maka timbuIIah suatu istilah daIam alam ftlsafat yang-
terk~nal dengan kata "sebab-akibat". Atau disebut dalam istilah Ilmu KaIam
dengan ~"iIIat dan ma'lul". Si FuIan, kata hU~ sebab akibat, menjadi orang
jahat ialah kare~a dalam penyelidikan iImu keturunan rnanusia telah terdapat
bahwa pada nenek moyangnya yang keempat ada seorang penjahat besar.
Keturunan jahat neneknya yang keempat itulah kemudiannya yang telah ting-
gal dalam darahnya. Sebab itu dia jahat. ,\ ,

Si anu menjadi orang baik, karena Iingkungannya adalah baik. Ayahnya
'- memang orang baik dan masyarakat Iingkungannya pun bai,k pula.

Nabi Muhammad s.a.w: menjadi rasul, karena me~ sudah ada lem-
baga yangmenunggunya. Dia dilahirkan di Makkah, di dekat Ka'bah, yang
niemang sedia telah menjadi pusat keagamaan sejak dahulu. Dan nenek
moyangnya sejak Nab'i Ibrahim" sampai Ismail, sarnplrl kepada Qushai dan
bahkan sarnpai kepada Abdul MuthaIib telah ada juga dasar a'gamanya. .

, Bilamana hukum "sebab,. akibat" itu kita mudiki sarnpai kepada hulu-
nya, tentu mau tidak rnau kita akan bertemu dengan sebab Pertama. Itulah
yani bernarna "Yang menyebabkan segaIa sebab" atau "Mussabbibul Asbab".
Dan· akhirnya mengakui jugaIah kita 'bahwa penciptasebab pertama Yang
Maha Berkuasa :nienentukan pembahagian sebab. Pada-Nya terhimpunlah

'--
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segala quadrat. Kesanggupan kita hanya mengajinya saja, tetapi tidak sanggup
turut menentukan sebab pertama itu.

Sebab-akibat yang kita dapat mengetahui pun hanyalah yang dapat kita
lihat. Dan alangkah kecilnya diri kita, buat sanggup melihat segala soal di
dalam a1am yang bersimpang siur ini? 8erapa bahagiankah hanya yang dapat
kita ketahui, yang dapat kita kaji?

8erkuasakah manusia? Jika kita katakan berkuasa, sehingga manakah
batas kekuasaannya? Senantiasa kita lihat bahwa manusia "diberi kekuasaan",
atau dipinjami kekuasaan! Jadi bukan dia yang empunya kekuasaan itu.
8erapa banyaknya diplomat yang tinggi-tinggi, ahli negara yang ulung, ber
usaha hendak mengelakkan perang. Di mana- mana diserukan seruan damai,
perdamaian dunia, co-existensi dan sebagainya. Tetapi bertambah maju
mereka berjalan ke rnuka, bertambah dekatlah perkara yang ditakutinya itu.
Dia tidak sanggup mengelak kepada yang lain. Kelihatan bahwa dia hanya
menjadi alat daripada program besar yang sedang berlaku.

Perang Dunia Pertama terjadi, hanyalah karena Putra Mahkota Oosten
rijk-Hongarie dicedera oleh seorang perisau politik. Sedianya dapatlah hal itu
diselesaikan cepat. Tetapi Kaisar Wilhebn dari Jerman tidak sanggup mengen
daJilcan dirinya Iagi. Sehingga terjadilah perang. Ktsudahannya yang mernak
lumkan peranglah yang kalah, dan kaisar itu sendiri terbuang dari tanah air
nya. Tanah air yang dipertahankannya terpaksa ditinggalkannya.

Bukan itu saja, bahkan berkali-kali beratus ribu kali manusia-rnanusia
berbuat seakan-akan dia pun berkuasa. Malah Fir'aun pernah mengatakan diri
nya: "Ana rabbukum-u1 a'la." Sayalah Tuhamu yang paling tinggi. Maka
keruntuhan manusia-manusia yang demikian itu, sangatlah menyedihkan kita.
Jew Dian bahwa dia tidak berkuasa apa-apa menahan perjalanan takdir yang
telah tertentu. Dia dapat awas buat beberapa waktu, tetapi bilamana takdir
datang, tidak ada kesanggupannya sedikit pun jua buat menahannya. Apa
yang dikerjakannya serba salah. Apa program yang diaturnya serba tidak
tepat.

Apabila kita berpikir sementara seakan-akan ada kekuasaan pada kita,
Seakan-akan kita mempunyai kebebasan bertindak. Tetapi marilah kita lepas
kan sejenak kehidupan ramai ini, dan pergi ke tempat yang lebih luas atau
lebih tinggi. Di sana kita akan mendapat kesan: ..Apalah artinya manusia ini."

Apalagi kita naik kepada sebuah kapal besar hendak berlayar, mulanya
kita merasa kagum dan tercengang melihat kepintaran manusia yang membuat
kapal itu. Culrup segala alat-alat kehidupan dalam pelayaran dengannya.
Kemudian datang waktunya, kita pun berlayar. Kian lama kian ke tengahlah

segala quadrat. Kesanggupan kita hanya mengajinya saja, tetapi tidak sanggup
turut menentukan sebab pertama itu.

Sebab-akibat yang kita dapat mengetahui pun hanyalah yang dapat kita
lihat.\Dan alangkah kecilnya diri kit~, buat sanggup melihat segala soal di
dalam \alam yang bersimpang siur ini? Berapa bahagia~h hanya yang dapat

, kita ketahui, yang dapat kita kaji?
Berkuasakah manu~a? Jika kita katakan berkuasa, sehingga manakah

batas kekuasaannya?' Senantiasa kita lihat bahwa manusia "diberi ~ekuasaan";
atau dipinjami kekuasaan! Jadi bukan dia yang empunya kekuasaan itu; /'

'Berapa banyaknya diplomat yang tinggi-tinggi, ahli negara yangl ulung, ber-
usaha hendak mengelakkan perang. Di mana-mana diserukan seruan damai,
perdam~an dunia, co-existensi 'Win sebagainya. Tetapi bertartlbah 'maju
mereka berjalan ke Inuka, bertambah Idekatlah perkara yang ditakutinya itu.
Dia tidak sanggup mengelak kepada y~ng lain. Kelihatan bahwa dia hanya
menjadi alat daripada program besar,yang sedang berlaku. )

Perang Dunia Pertama terjadi, hanyalah karena Putra Mahkota Oosten-
rijk-Hongarie dicedera oleh seorang perisau politik. Sedianya dapatlah haljtu
diselesltlkan cepat. Tetapi Kaisar Wilhelm dari Jerman tidak sanggup mengen-
dalikan dirinya lagi. Sehingga terjadilah perang. Kesudahannya yang mem~-
lumkan peranglah yang kalah, dan kaisar itu sendiri terbuang dari tanah air-

I ~
nya. Tanah air yang dipertahankannya terpaksa ditinggalkannya.

Bukan itu saja, 'bahkan berkali-kali beratus ribu. kali manusia-manusia
berbuat seakan-akan dia pun berkuasa. Malah Fir'aun pernah mengatakan diri-
nya: "Ana rabbukum-ul a'la." Sayalah Tuhamu yang paling tinggi. Maka
keruntuhan manusia-manusia yang demikian itu, sangatlah meny~dihkan kita.
Jelas irian bahwa dia tidak berkuasa apa-apa menahan perjalana'n takdir yang
telah tertentu. Dia dapat awas buat beberapa waktu, tetapi bilamana takdir
datang, tidak ad;a kesanggupannya sedikit pun jua buat menahannya. Apa,
yang dikerjakannya serba salah. Apa program yang' diaturny~ serba ~dak
tepat. \ ~

Apabila kita berpikir sementara seakan-akan ada kekuasaan pada kita.
Seakan-akan kita mempunyai kebebasan be~tindak. Tetapi marilah kita lepas-
kan sejenak kehidupan ramai' ini, dan pergi ke tempat yang lebih luas atau

'lebih tinggi. Di sana kita akan mendapat kesan: "Apalah al'tinya manusia ini."
Apalagi kita naik kepada sebuah kapal.besar hendak berlayar, mulanya

-kita merasa kagum dan te,rcengang melihat kepintaran manu~ia yang membuat
kapal jtu. Cukup segala alat-alat kehidupan daIam pelayaran dengannya.
Kemudian datang waktunya, kita pun berlayar. !Gan lama kian ke tengahlah

I
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Setelah kita perhatikan segala hal itu dengan seksarna, niscaya kita akan
mengaku bahwa kita tidak ada kuasa apa-apa. Kebebasan kita sangat terbatas.
Kita bebas hanyalah dalam lingkungan kodrat dan iradat Tuhan.

Sebagai telah kita perkatakan lebih dahulu, soal bebas atau tidaknya

3. Adakah Manullia 8ebas dan Kuasa ?

kapal itu. Mulai1ah kecil tanah daratan, kian lama kian hilang. Dan kita pun
terkatunglah dalam lautan besar.

Allahu Rabbi besar dan luasnya lautan itu. Ombak dan gelombang ber
gulung-gulung sebesar-besar gunung. Sudah kecil rasanya kapal itu. Apatah
lagi bila kita lihat pula ada kapal lain di ufuk sana. Hanya laksana sabut saja
terapung-apung. Di sana timbullah pertanyaan dalam hati: Dimana kekuasaan
rnanusia dan apalah dayanya? Apalah artinya kapal yang tampak darijauh itu.
Hanya kecil sebesar kumbang saja. Kecil di antara ombak dan gelombang yang
bergulung.

Sekali terbanglah kita agak tinggi dengan pesawat udara. Demi melihat
ke bawah, rumah-rumah hanya Iaksana sambang api-api; sawah-sawah hanya
laksana petak-petakan pennainan anak-anak, Bekas tangan yang dikatakan
kekuasaan manusia, sarna sekali tidak ada artinya di sarnping gunung dan
lautan, sungai, lembah dan gurun. Untuk penghambat ombang bergulung did i
rikan orang parit, supaya aman kapal masuk. A1angkah payahnya manusia me
ngerjakan. Berapa miliun agaknya uang yang habis buat pembina tembok itu.
Suatu perbuatan yang dikatakan perbuatan "raksasa" dari kesanggupan manu
sia. Padahal bila kita lihat dari atas kapal udara, tembok itu hanya sebesar
benang saja, di sarnping ombak besar-besar yang menggulung menghempaskan
dirinya. Dan rnanusia itu sendiri, entah bermiliun bilangannya tidaklah keli
hatan, Maka segala yang kita lihat ke bawah itu, rasanya hanyalah laksana
sarang semut saja. Kecil tidak ada artinya. Kota-kota besar hanya terselat
selat, di lereng gunung besar, di tepi sungai besar, di pantai lautan besar.

Kemudian kita rnelihat ke atas dan ke kiri kanan kita. Tarnpaklah awan
bergulung-gulung dalam berbagai-bagai bentuk dan rupa. Bila itu kita lihat,
kapal terbang kita tadi pun tidak pula ada artinya lagi, Tidaklah kita kuasa
membanggakan bahwa penerbangan itu berhasil karen a usaha dan kebebasan
pikiran kita. Demi kita lihat awan bergulung dan angin sakal di udara, insyaf
lah kita bahwa hanya perlindungan dan takdir Tuhan juga pelindung utarna
dari pesawat udara itu. Karena pesawat udara kecil itu tidaklah akan kuasa
mempertahankan diri, kalau sekiranya awan itu mengarnuk dan angin itu gila.

)

I

kapal itu ..Mulailah kecil tanah daratan,kianllima kian hHang. Dan kita pun'
terkatunghih dalam lautan besar. . -" - /

Allahu Rabbi besar dan luasnya lautan itu. Ombak dan gelombang ber-
gulung-gulung sebesar-besar gunung: Sudahkeeil rasanya kapal itu. Apatah
lagi bila kita lihat pula ada kapal lain di ufuk sana. Hanya laksana sabut saja
terapung-apung. Di sana timbullah pertanyaan dalam hati: Di mana kekuasaan
manusia dan apalah dayanya? Apalah aitinya kapa} yang tampak dari jauh itu.
Hanya.keeil s~besar kumb~g saja. Keeil di antara ombak dan gelombang ya,ng
b'ergulung. :

Sekali terbanglah kita agak tinggi de~gan pesawat udara. J)erni melihat
ke bawah, rumah-rumah hanya laksana sambang api-api,;sawah~sawah 'hanya
laksana petak-petakan perniainan anak-anak. Bekas tangan yang dikatakan
kekuasaan mariusla, sarna sekali tidak ada lutinya disamp'ing gunung dan
lautan, sungai, lembah dan gurun. Untuk penghambat ombang bergu1un~ didi-
rikan orang parit, supaya aman kapal Iriasuk. Alangkah payahnya manusia me-
ngerjakan. Berapa rniliun agaknya uang yang habis buat pembina tem~ok itu.
Suatu perbuatan Yang dikatakan perbuatan "raksasal' dari kesanggup~ manu-
sia. Padahal bila Jdta lihat dari atas kapal udara; tembok itu,hanya sebesar
benang saja, di samping oinbak besar-besar yang men~ung nienghempaskan
dirinya. Dan manusia itu sendiii, entah berrniliun bil~gannya tidaklah keli- /
hatan. Maka segala yang kita lihat ke t>awah itu, rasanya hanyalah laksana
sarang semut saja. Keeil tidak ada artinya. Kota-kota besar h3nya terselat- <' .
selat, di lereng gunung besar, di tepi sungai besar, di pantai lautan besar. .

Kemudian kita melihat ke ata's dan ke kiri kanan kita. Tampaklah awa,n
bergulung-gulung dalam betbagai-bagai berituk dan rupa.' Bila' itu kita lihat'l
kapal ter,bang kita tadi, pun tidak pula ada artinya lagi. Tidaklah kita kuasa
membanggakan bahwa penerblmgan itu berhasil karena usaha dan kebebasan
pikir,an kita. Derni kita lihat ilwan bergulung dan angtb'sakal di udara, irisyaf-
lah kita, bahwa hanya perlindungan dan takdir Tuhan juga pelindung utama
dari pesawat udara itu. Karena pesawat udara keeil itu tidaklah akan kuasa
mempertahankan diri, kalau sekiranya awan itu meilgamuk dan angiil itu gila.

'" "t, .

3. Adakah Manusia Bebas dan Kuasa?

Setelah kita ~erhatikan segala hal itu dengan seksama, niscaya kita akan
mengakub~wa kita tida~da kua~ apa-apa. Kebebasan kita sangat terbatas:,
'Kita bebas hanyalah dalam lingkungan kodrat dan iradat Tuhan.

Sebagai telah kita perkatakan lebih dahulu, soal bebas atau tidaknya
\
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"Sesungguhnya AIIIlh. adalah alas tiap-tiap sesuatu berkuasa:" (AI
Baqarah; S. 2:20)

Nyatalah bahwa kekuasaan Tuhan itu tidak berbatas, Sehingga kita
telah mengurangi kekuasaan Tuhan, kalau kita katakan bahwa Tuhan tidaklah
menjadikan yang buruk, tidaklah menjadikan rniskin dan tidaklah menjadikan
bodoh. Tetapi untuk "Taadduban" untuk sopan santun kita kepada Dahi, ada
pula caranya sendiri yang harus kita lalui, Banyak perkara-perkara yang
memang Tuhan menjadikan, sekali-kali tak kuasa orang lain menjadikannya,
tetapi tidaklah sanggup mulut orang yang beradab mengatakan bahwa itu dl
jadikan Tuhan. Dan memanglah arnat janggal kalau sekiranya seorang durjana,
yang ketika hendak dipotong tangannya, menjalankan hukum pencuriannya,

mamma di daIam alam ini sudah lama menjadi buah pikiran ahli-ahli pikir.
Baik dalam dunia filsafat ataupun daIam dunia agama.

Di daIam Islam terkenallah pertukaran pikiran di antara golongan
"Qadariyah" dengan golongan "Jahmiah", pengikut seorang ah1i poor yang
bemarna Jahm bin Shafwan. Kaum Qadariyah, meskipun namanya kaum
Qadar, adalah menolak adanya qadar dalam kita mempergunakan pikiran kita
sendiri. Buruk dan baik. nasib kita, janganlah selaIu dipertanggungjawabkan
kepada Tuhan. "Nasib kita adalah di tangan kita sendiri". Kita tidak belajar
dari kecil, lalu setelah kita dewasa, kita menjadi orang bodoh! Janganlah
Tuhan disesali. Kita bergaul dengan orang- orang durjana, lalu kita menjadi
durjana perisau pula. Itu adalah kesalahan kit a sendiri. Oleh sebab itu yang
buruk janganlah dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Demikianlah kira-kira kesimpulan dari faham Kaum Qadariyah.
Adapun kaum Jahmiyah, mencabut segala daya dan upaya dari diri kita.

Kita di dunia ini hanyaIah Iaksana kapas diterbangkan angin. Angin takdir
yang mutlak dan kompak. Sehingga jika kita baik, adaIah baik karena takdir
Tuhan. Bukan karena ikhtiar usaha kita. Jika kita menjadi jahat, adaIah kare
na ditakdirkan jahat oleh Tuhan. Miskin dan kaya, naik dan jatuh, mulia dan
hina, semuanya mutlak di tangan Tuhan Semesta Alam.

Tetapi kalau kita balik-baIik kitab yang besar-besar dari sejarah aIam
pikiran filsafal Islam, sebenarnya dapatlah tidak ada pertengkaran itu. Karena
Al-Qw'an sebagai pedoman hidup dari seorang muslim ada menunjukkan
sudut-sudut daripada kedua jalan pikiran itu. Mulanya sekali teranglah bahwa
seluruh kekuasaan [tu adalah di tangan Tuhan :

( ~. o::..1)~ .. \~""--!~e#b'//L.\~ \~ • ..J~i~ 4»1,), ••
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manusia di, daIam alam inisudlJh lama menjadi buah pikiran ahli·ahli pikir.
Baile dalam duma fIlsafat ataupun dalain dunia agama.

OJ dalam Islam terkenallah pertukaran pikiran. di antara golongan
"Qadariyah" dengan golongan "Jahmiah", pengikut seOl:ang ahli pikir yang
bernama J~ bin Shafwan. Kaum Qadariyah, meskipun namanya kaum
Qadar, adalah menolak adanya qadar dalam kita mempergunakim pi~an kita
sendiri. Buruk dan baik nasib kita, janganlah selalu dipertanggungjawabkan
kepada Tuhan. "Nasib kita adalah di tangan kita sendiri". Kita tidak' belajar
dati kecll, lalu setelah kita dewasa, kita menjadi orang bodoh! Janganlah
Tuhan disesali. Kita bergaul dengan orang-orang dUrjana, lalu 'ki~a menjadi
durjana perisau pula., Itu adalah kesalahan kita sendiri. Oleh sebab itu yang
buruk janganlah dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Demikianlah kira-kira kesimpulan dari faham Kaum Qaejariyah.
Adapun kaum Jahrniyah, mencabut segala daya dan upaya dari diri kita.

Kita di dunia ini hanyalah laksana kapas diterbangkan angin. Angin takdir
yan$ mutlak dan kompak. Sehingga jika kita baile, adalah baik karena takdir '
Tuhan. Bukan karena ikhtiar usaha kita. Jilea kita menjadi jahat, adalah kare-
na ditakdirkan jahat oleh 'rOOan. Miskin dan kaya, naile dan jatuh, muUa dan
bina, semuanya mutlak' di tangan Tuhan Semesta Alam.

Tetapi kalau kita, balik-batik ki,tab yang' besar-besar dati sejarah alam
pikiran fIlsafal Islam, sebenarnya dapatlah tidak ada pertengkaran itu. Karena
Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dari seorang muslin:l ada menunjukkan

, sudut-sudut daripada kedua jalan pikiran itu.Mulanya sekaU teranglah bahwa
seluruh kekuasaan itu .adalah di tangan Tuhan :
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"Sesungguhnya AIlt{h, adalah alas tiap-tiap sesuatu ~rkuasa." (AI-
Baqarah;S.2 •.20;

_ Nyatalah bahwa kekuasaan TOOan itu' tidak berbatas. Sehingga kita.
, telab mengurangi kekuasaan Tuhan, kalau kita katakan bahwa Tuhan tidaklah

menjadikan yang buruk, tidaklah menjadikan rniskin dan tidaklah menjadikan
bodoh. Tetapi untuk "Taadduban" untuksopan santun kita kepada llahi, ada
pula . caranya sendiri yang harus kita lalui. 'Banyak perkara·perkara yang
memang Tuhan menjadikan, sekali·kali~tak ktiasa 9rang lain menjadikannya,
tetapi tidaklah sanggup mulut orang yang beradab mengatakan bahwa itu di-
jadikan Tuhan. Dan memanglah amat janggaI kalau sekiraJiya seorang durjana,
yang keUka hendak dipotong tangannya, menjalankan hukum pencuriannya,

(
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Terang bahwa seluruh kekuasaan adalah di tangan Tuhan, Tuhan mem
punyai peraturan sendiri di dalam mengatur alam yang maha luas itu. Pokok
undang-undang dasar yang meliputi ialah kudrat dan iradat, kudrat dan iradat
terpecah kepada beberapa jalan, yang dinamai Sunnatullah. Kadang-kadang
kita namai apa yang sanggup kita lihat dari Sunnatullah itu "sebab-akibat".
Yang kita ketahui dari hukum sebab-akibat itu hanya sedikit sekali. Sebagai
mana suatu pemerintahan besar, tetap mempunyai rahasia-rahasia yang tidak
boleh diketahui oleh rakyat banyak. Tuhan pun mempunyai pula yang demi
kian itu.

Di antara alam yang banyak berbagai bentuk, berbagai bintang, berbagai
alam ruhaniah, adalah man usia.

Siapakah manusia? Manusia adalah sebahagian daripada alam bumi.
Manusia hanya ada dalam bumi. Dia ditempa dari tanah, sebagaimana segala
yang bernyawa di bumi ini pun ditempa dari tanah. Sebagian ahli pilcir
mengatakan, bahwa mungkin asal usul manusia itu sarna dengan monyet.

Lalu di antara beribu macam makhluk itu, kepada manusia tadi diberi
lean Tuhan suatu alat yang menurut penyelidikan, belum diberikan Tuhan
kepada yang lain. Alat itu adalah akal.

Siapa sebenarnya yang empunya akal itu? Sebagairnana barang yang lain
yang ada di diri anda, boleh anda katakan bahwa andalah yang empunya dia.
Tetapi kalau dipikirkan lebih dalam, tidak ada yang anda punya. Akal itu

Manusia sebaga; sebahagian dari alam

dia mengatakan tak usah hukum dijalankan, sebab dia mencuri ini adalah atas
kehendak kodrat iradat Tuhan.

Pendirian Jahmiyah bertentangan dengan pendirian Qadariyah, teru
tama bagi orang yang lemah imannya. Apalah artinya kita berusaha di dalam
hidup ini. Karena kita hanya menjalankan takdir yang tertulis saja. Bergerak
kata Tuhan, kita pun bergerak. Diam kata Tuhan, kita pun diam! Kaya kata
Tuhan, kita pun kaya. Jatuh kata Tuhan, kita pun jatuh.

Mungkin kaum Jahmiyah sendiri tidaklah berpendirian sam pal demiki
an. Pendirian menjadi runcing di antara kedua belah pihak, ialah apabila telah
dicampuri oleh kepanasan debat, Apabila suatu soal yang bulat, telah ter
pecah dua karen a tadinya berbeda tempat melihatnya, timbuUah "gayung dan
sambut", "tanya dan jawab", "serang dan tahan", sehingga akhimya robek
nya soal menyebabkan kebenaran itu terpecah dua. Pada keduanya ada kebe
naran, tetapi tidak cukup.

dia mengatakan tak usah hukum dijalankan, sebah dia mencuri ini adalah atas
kehendak kodrat iradat Tuhan.

Pendiriail Jahmiyah bertentangan dengan pendirian Qadariyah, teru~
. tama bagi orang yang lernah imannya. Apalah artinya kita berusaha di dalam
hidup ini. Karena kita hanya menjalankan takdir yang tertulis saja. Bergerak
kata Tuhan, kita pun bergerak. Diam kita Tuhan, kita pun diarn! Kaya kata .
Tuhan, kita pun kaya. Jatuh kata Tuhan, kita pun jatuh.

'Mungkin kaull}' Jahmiyah sendiri tidaklah berpendirian sampai derniki-
an. Pendirian menjadi runCing di antara kedua belah pihak, ialah apabila telah
dicanipuri oleh kepanasan debat. Apabila suatu soal yang bulat, telah ter-
pecah d~ karen a tadinya berbeda tempat melihatnya, tirnbullah "gayung dan

" sambut"; "tanya dan jawab", "serang dan tahan", sehingga akhirnya robek-
nya soal menyebabkan kebenaran itu terpecah dua. Pada keduanya ada kebe-
naran, tetapi tidak cukup.

Manusia sebagai sebahagian dari alam
,

Terang bahwa seluruh kekuasaan adalah di tangan Tuhan; Tuhan ~em·
punyai peraturan sendiri di dalam mengatur alam yang maha luas itu. Pokok
undang-undang dasar yang nfeliputi ialah kudrat dan iradat, kudratdan iradat
'terpecah kepada beberapa jalan, yang dinamai Sunnat\l.llah. Kadang-kadang
kita narnav-apa yang sanggup kita lihat dari Sunnatullah itu "sebab-akibat".
Yang kita ketahui dari hukum sebab-akibat itu hanya sedikit sekali. Sebagai-
mapa suatu pemerintahan besar, tetap mempunyai rahasia·~sia yang tidak
boleh diket3hui oleh rakyat banyak. Tuhan pun mempunyai pula yang demi-
kian itu.

Di antara alam yang banyak berbagai bentuk; berbagai bintang, berbagai
alam ruhaniah, adalah manusia.

Siapakah manusia? Manusia adalah sebahagian daripada alam bumi.
Man~sia hanya ada dalam bumi. Dia ditempa dari tanah, sebagairnana segala
yang bernyawa di bumi ini pun ditempa dari ~nah. Sebagian ahlipikir
mengatakan, bahwa mungkin asal usul manusia itu sarna dengan monyet.

Lalu di antara beribu macam makhluk itu, kepada "manusia tadi diberi·
kan Tuhan suatu alat .yang menurut penyelidikan, belum diberikan Tuhan
kepada yang lain. Alat itu adalah akal. "

Siapa sebenamya yang empunya akal itu?' Sebagaimana bailing yang lain
yang ada di did arida, boleh anda katakan bahwa andalah yang empunya dia.

• , • ~ • J

Tetapi kalau dipikirkan lebih dalam, tidak ada yang anda punya; Aka! itu
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Ada orang yang telah payah berusaha, namun dia masih miskin juga.
Ada orang jujur hidup teraniaya. Ada orang "pengadu untung", dalam segala
zaman dia mendapat kedudukan. Apakah ini adil ?

Kalau cara anda berpikir hanya menurut ukuran diri sendiri, tidak di
bawa kepada ukuran yang lebih besar, segala sesuatu akan tampak tidak adil
nya. Ketidakadilan bukanlah terdapat dalam soal itu sendiri. Ketidakadilan
terdapat dalam jiwa anda, karen a egoistis anda sendiri.

Ambil saja lnisal yang gampang! Pada setiap tanggal17 Agustus bangsa
Indonesia memperingatinya dan menjadikannya Hari 8esar Nasional. Karena
pada waktu itulah hari "proklarnasi" kemerdekaannya. Tetapi dalam hat!
bangsa Belanda hari itu adalah hari perkabungan.

Marllah lihat soal yang serupa itu di tempat lain. Misalnya berdirinya
Negara Israel.

Bangsa Arab memandang bahwa berdJrinya Negara Israel adalah suatu
hal yang tidak adil. Tanah Palestina telah mereka terima turun temurun 2000
tahun lamanya. Tiba-tiba datang saja sekelompok orang-orang yang datang
dari seluruh penjuru dunia, rnemancang tanah itu dan mengatakan ini adalah
negara mereka. Sebab sebelurn 2000 tahun yang lalu nenek moyang mereka
pemah berdiam di sana.

Orang Indonesia adalah hamba Tuharr, sebagairnana orang Belanda pun
adalah hamba Tuharr. Orang Arab pun hamba Tuhan, sebagaimana orang
Yahudi pun bamba Tuhan. .

Adil atau Aniaya

sendiri sepintas lalu boleh anda katakan adalah alat anda sendiri buat hidup.
Dan lebih dalam lagi, tidak dapat anda tidak mengakuinya bahwa akal yang
ada pada anda itu, adalah alat kepunyaan Allah sendiri, dipinjamkannya
kepada diri anda, karena anda akan dipergunakan oleh Allah mencapai
maksud kudrat iradat-Nya yang lebih besar, lebih tinggi, lebih jauh, dalam
keseluruhannya.

Tidak ada kekuasaan anda mempergunakan akal anda sendiri, di luar
batas ketentuannya yang telah ada! Sehingga nyata sekali bahwa bentuk akal
itu pun berlain-lainan. Pandangan hidup man usia nyata berlainan, karena ber
Iainan lingkungan, berlainan didikan, berlainan pengalaman.

Adakah padaku kemerdekaan? Demikian pertanyaan yang tirnbul dari
hati anda. Sekarang pertanyaan itu klta kembalikan dengan pertanyaan pula:
"Pernahkan anda merasa bahwa anda merdeka?"

s~ndiri sepintas lalu boleh anda katakan adalah alat anda sendiri buat hidup.
Dan lebih dalam l~, tidak dapat anda tidak mengakuinya bahwa akalyang
ada pada anda itl,l, adalah alat kepunyaan Allah sendiri, dipinjamkannya
kepadardiri anda/ karena anda ,akan dipergunakan" oleh 'Allah mencapai
maksud kudrat iradat-Nya yang lebih besar, lebih tinggi, lebih jauh, da}am',
keseluruhaIl11ya. '. /

Tidak ada kekuasaan anda mempergtinakan akal anda/ sendiri, di luar
batas, ketentuannya yang telah' ada! Sehingga nyata seka~ bahwa bentuk ~l
itti pun berlain-lainan. Pandangan hidup manusia nyata berlainan, katena ber-
lain an lingkungan, berlainan didikan, berlainan pengalaman. "'.

Adakah padaku kemerdekaan? Demikian pertanyaan yang timbul dari
hati anda. Sekarang pertanyaan itu .kita kembalikan ,dengan pertanyaan pilla:
"Pemahkan anda merasa bahwa anda merdeka1" \ .

Adil,atau Aniaya

Ada 'orang yang Jelah payah berusaha, namun dia masih miskin juga.
Ada orang jujur hidup teraniaya. Ada orang ':pengadu untung", dalam segala
zaman dia mendapat kedudtikan. Apakah ini adil ?

Kalau cara anda berpikir hanya menurut ukuran diri sendiri, tidak di-
bawa kepada'ukuran yang lebih besar, segala sesuatuakan tampak tidak adil-
~ya. Ketidakadilan bukanlah terdapat dalam soal itu sendiri. Ketidakadilan
terdapat dalam jiwa anda, karena egoistis anda sendiri. , \

Ambil saja inisal yang gampang! Pada setiap tanggal17 Agustus bangsa'
Jn~onesia memperingatinya dan menjadikannya Hari Bes.ar Nasiorial. Karena

" pada waktu itulah hari "proklamasi" kemerdekaannya. Tetapi dalam hati"
,bangsa Belanda hari itu adalahhari perkabungan.

Marilah lihat soal yang serupa itu di tempat lain. Misalnya berdirinya
,Negara Israel. ' .'

Bangsa Arab memandang bahwa berdJri,Jlya Negara Israel adalah suatu
hal yang tidak adil. Tanah Palestin·a telah mere~ terima turun temurun 2000
tahun lamanya. Tiba-tiba datang saja sekelompok orang-orang yang datang
dari seluruh penjuru dunia, r:nemancang tanah itu dan mengatakan ini adalah
negara mereka. Sebab sebelum 2000 tahun yang lalu nertek moyang mereka
pemah berdiam di sana.

Orang Indonesht ~dalah hamba TUban, sebagaimana orang Belanda pun
adalah 1lamba Tuban. Orang Arab pun bamba Tuban, sebagaimana orang.
Yahudi pun bamba Tuban. . . ) .

(
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Manusia diberi akal. Tetapi kebebasan dan kemerdekaan akal itu amat
terbatas. Kekuasaan tertinggi dan mutlak tetaplah di tangan Tuhan. Kalau
Tuhan berkehendak, ditujukannyalah akal manusia itu kepada suatu jurusan,
atau dicabutnya dari jurusan lain. Kadang-kadang manusia tidak sadar akal hal
itu. ltu sebabnya maka didatangkan Tuhan rasul-rasul, nabi-nabi dan kitab
kitab, buat rnenuntun kesadaran manusia tadi. Bahwasanya akal itu adalah
pemberian Allah kepadanya, dan manusia dijadikan oleh Allah menjadi alat
nya, buat mencapai rahasia "Sunnah Allah" yang maha besar dan rnaha luas.
Pergunakanlah aka) itu dengan sebaik-baiknya.

Kalau man usia tidak berkekuasaan penuh, bukanlah itu tidak adil.
Bahkan kalau berkuasa pulalah yang sangat lebih lidak adil. Pecahlah kesatu
an "komando" alam dan timbullah kekacauan yang lebih-lebih tidak dapat di
pikirkan, kalau manusia itu turut berkuasa semua. Kalau dia berkuasa, berdiri
sendirilah kekuasaan itu atau berkongsikah berkuasa dengan Tuhan? Kedua
duanya mustahil !

Kalau dikatakan kekuasaan yang berdiri sendiri, nyata bahwa kita tak
sanggup keluar dari batas kita, Memakai akal sendiri pun nyatalah tidak sang
gup keluar dari batas "pandangan akal" itu. Pendeknya mustahil.

Kalau berkongsi, itu pun mustahil. Tak dapat diterirna oleh akal. Sebab
terlebih dahulu harus ditiadakan bahwa akal itu dari Allah. Bahwa akal itu
adalah ciptaan kita sendiri. Dan akal itu pun sebanyak kita, berbagai ragam.
Terjadilah khaos !Kacau balau.

Jalan pikiran yang sehat adalah kesatuan kekuasaan, kesatuan kudrat
dan iradat, kesatuan qadla dan qadar. Semua, seratus persen dalam tangan
Nya. Tidaklah kita, kapas diterbangkan angin sernau-maunya. Tetapi insan
yang diberi amanat oleh Tuhan dan diberi beralat akal! Guna menggenapkan
sunnah-Nya.

Seluruh kemanusiaan dengan Tuhannya, dapat diarnbil permisalan kecil
dengan satu divisi angkatan perang. Segala tentara tunduk kepada komando
yang satu. Yang bertanggungjawab paling tinggi adalah jendralnya, Dan setiap

Manusia Tidak Berkuasa

Demikianlah perbandingan tinjauan atas keadilan kalau diserahkan
kepada bangsa-bangsa. Dan lebih dari dernikian kalau diserahkan kepada per
seorangan s.....tiap manusia.

Oleh sebab itu keputusan tentang adil atau tidak adil, nyatalah men
dapat jalan buntu kalau d.iserahkan kepada "banyak tangan".

Demikianlah perbandingan tinjauan atas keadilan kalau diseiahkan
kepada bangsa-bangsa. Dan lebih dari, dernikian k~au 'diserahkankepada per-
seorangan s"..•tiap manusia. .

Oleh sebab itu keputusan tentang adil atau tidak adil, nyatalah men-
dapat jalan buntu kalau diserahkan kepada "banyak tangan". .,

Manusia Tidak Berkuasa v

Manusia dibe,ri llkal. Tetapi kebebasan dan kemerdekaan aka! itu amat
terbatas. Kekuasaan tertinggi dan mutlak tetaplah...di tangan TOOan. Kalau

,I •

Tul)an berkehendak, ditujukannyalah akal manusia itu kepada suatu jurusan,
.atau dicabutnya dari jurusan lain. Kadang-kadang manusia tidak sadar akal hal
itu. Itu sebabnya' maka didatangkan Tuhan rasul-rasul, nabi-nabi dan kitab-
kitab, buat menuntun kesadaran manusia tadi. BahwasllOya akal itu adalah

. pemberian Allah kepadanya, dan manusia dijadikan oleh Allah menjadi alat-, ,
nr-a, buat mencapaJ. ·rahasia "Sunnah Allah" yang maha bew dan maha l"as.
Pergunakanlah,akal itu dengan sebaik-biriknya. .

Kalau manusia tidak berkekuasaan penOO,. bukilOlah itu tid~k adil.
Bahkan kalau berkuasa pulalah yang ~ngat lebih"'tidak adil. Pecahlah kesatu-

,aQ,"komando" alam dan timbullah kekacauan yang lebih-Iebih. tidak1dapat di-
pikirkan, kalau manusia itu turnt berkuasa semua. Kalau dia berkuasa, berdiri
sendil'ilah~ekuasalui itu atau berkongsik~berkuasa dengan Tuhan? Kedua-

r duany!! mustahil ! .
, Kalau dlkatakan kekuasaan yang berdiri ~ndiri; n,yata bahw~ kita tak

sanggup· keluar dari batas kita. Memakai akal sendiri pun nyatalah tidak sang-
gup keluar dari batas "pandangan akal" itu. Pendeknya mustahil.

IWau berkongsi, itu pun mustahil. Tak dapat diterima oleh akal. Sebab
terlebih dahulu harus ditiadakan bahwa akal itu dari Allah. B3hwa akal itu

. \
. adala,h eiptaan kita Sendiri. Dan akal itu pun sebanyak kita, berbagai ragam.
Terjadilah khaos !Kaeau balau. .

lalan pikiran yang sehat adalah ke~tuan kekuasaan, kesatuan kudraf
dan iradat, kesatua,n qadla dan qadar. Semua, seratus persen d31am tangan-
Nya. Tidaklah kita, kapas diterbangkan angin semau-maunya. Tetapi insan
yang diberi amanat oleh Tuhan dan dtberi beralat akal! Guna menggenapkan
sunnah-Nya.

Selu'ruh kemanuSiaan dengan TOOannya, dapat diambil perrnisalan keeil.
dengan satu divisi ~ngkatan perang. 'Segala tentara tunduk kepada komando
yang satu. Yang bertanggungjawab paling tinggi adalahjendralnya. Dan setil\:P
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teo tara bertanggungjawab pula dalam lingkungan yang diperintahkan kepada
nya, dengan alat yang dipinjarnkan ke tangannya. Mereka disuruh bertempur
habis-hablsan, sampai terdapat kernenangan. Beribu-ribu tentara yang mati.
Tentara yang habis mati, tidaklah ditanyai rnengapa dia mati. Negaranya
mendapat kernenangan, tetapi anaknya menjadi piatu dan istrinya menjadi
janda. Tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak adil.

Maka segala rnanusia ini adalah "juyusy Allah", ten tara Tuban. Tuhan
lah jendral dari segala jendral. Tepat sekali apa yang terse but di dalam Kitab
Taurat, bahwa Allah adalah "Tuhan bala tentara".

Kadang-kadang pun ada ten tara itu dijadikan umpan, dijadikan kurban
beribu-ribu banyaknya, untuk suatu strategi yang lebih besar. Dan ada yang
dijadikan penggempur, ada yang dijadikan ten tara sipil; memakai tanda-tanda
juga di dada dan dilehemya, tetapi dia di garis belakang.

Orang yang tidak mengerti rabasia ketentaraan tentu akan membantah.
Dan bantahan adalah melawan disiplin.

Ada orang yang dinaikkan Tuban, pada lahir. Dan ada yang rniskin,
yang bodoh, yangjahat. Ada yang nasibnya pada lahir kelihatan baik. Padahal
pada batinnya hanya sarna semuanya. Apa perbedaan antara hamba Allah
yang kaya dengao yang rniskin? Apa perbedaan di antara yang bodoh dengan
yang pintar? Kadang-kadang orang kaya lebih banyak keperluanoya, sebab dia
tidak merasa tenterarn dengan kekayaan. Sebab itu ukuran susahnya pun
sarna dengan orang rniskin. Kadang-kadang orang pintar sampai "darah ting
gi", karen a terlalu banyak yang dipikirkan, dan orang bodoh banya duduk
bersiul-siul.

Oleh sebab itu, supaya pikiran sendiri janga bertele-tele tidak ada ujung
nya, tidak ada jalan lain lagi, haoyalah mempergunakan akal pemberian Allah
itu. Karena kalau engkau tidak diberi-Nya akal, rnisaloya engkau ditakdirkan
Nya gila, tidak pulalah diwajibkannya engkau berpikir lagi. Pergunakan akal
itu. Pergunakan pikiran itu! Lalu serahkan kepada Tuban, gantungkan kepada
Tuban, tawakkal kepada Tuban, takwa kepada Tuban.

Engkau adalah rnakh1uk asal dari tanah, bersarna dengan yang lain.
Tetapi engkau bukan kapas diterbangkan angin. Dan engkau berbeda dengan
binatang lain.

Keutarnaanmu ialah karena akal itu. Karena akal, engkau sadar bahwa
engkau ada. Engkau sadar bahwa adarnu jauh berbeda dengan adanya makh
luk yang lain.

tentara bertanggungjawab pula dalam lingkungan yang diperintahkan kepada-
nya, dengan alat yang dip,iIijatnkan ke tangannya. Mereka disuruh bertempur

- habis-habisan, sampai terdapat kemenanganl Beribu-ribu tentara yang mati.
Teptara yang habis mati, tidaklah ditanyai mengapa dia mati. ,Negaranya
men4apat kemenangan, tetapi anlUmya menjadi piatu dan istrinya menjadi
janda. Tidak dapat dikat~n bahwa itu tidak adil. .

Maka sega-IamanusUl fui adalah "juyusy Allah", tentara Tuhan. Tuhan- '
lah jendral dari segala jendral. Tepat sekali apa yang terse but di dalam Kitab

)Taurat, bahwa.Allah ada1ah·"Tuhan bala tentara". I

Kadang-kad3ng pun ada tentara itu dijadikan umpan, dijadikan kurban
beribu-ribu banyaknya, untuk suatu strategi yang lebih besar. nan ada yang
dijadikan penggempur, ada yang dijadikan tentara sipil; memakai tanda-t~nda
juga di dada,dan dilehemya, tetapi dia di garis belakang.

Orang yang tidak mengerti rahasia ketentaraan tentu akan membantah.
Dan bantahan adalah melawan disiplin. ,

Ada drang yang dinaikkan TUhan, pada lahir. Dan ada yang miskin,
yang bodoh, yang jahat. Ada yang nasibnya pada Iahir kelihatan baik. Padahal

. pada, batinnya hanya sarna semuanya. Apa perbedaan antara hamba Allah
yang ~ya dengan yang miskin? Apa perbedaan di antara yang bodoh dengan
yang pintar? Kadang-kadang orang kaya lebih banyak keperluannya, sebab dia
tidak merasa tenteram dengan kekayaan. Sebab itu ukuran susahnya pun .
sarna dengan orang miskin. Kadang-kadang orang pintar sampai "darah ting-
gi", karen a terlalu banyak yang dipikirkan, dan orang botloh hanya duduk
bersiul-siul.

Oleh seb1ib itu, supaya: pikiran sendiri janga bertele-tele tidak ada ujung:'
nya, tidak ada jalan lain lagi, hanyaIah mempergunakan akal pemberian Allah
itu. Karena kalau engkau tidak diberi-Nya akal, misalnya engkau ditakdirkan-
Nya gila, tidak pulalah diwajibkannya engkau berpikir lagi. Pergunakan akal
itu. Pergunakan pikiran itu! Lalu serahkan kepada Tuhan, gantung1qln kepada
Tuhan, tawa~ kepada Tuhan, takwa kepada Tuhan.

~ Engkau adalah rnakhluk asal dari tanah, bersarna dengan yang lain.
Tetapi engkau bukan kapas diterbangkan angin. Dati engkau berbeda dengan
'binatang lain. .

Keutamaanmu ialah karena akal itu. Karena akal, engkau sadar bahwa
. engkau ada. Engkau sadar bahwa adamu jauh berbeda dengan adanya makh-
luk yang lain.
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"Dan tidaklah akan memberi man/Qill kepada kamu nasihlzl-nasihlztlcu
iika aku mall memberi nasihat kepada kamu jika Allah Ta'ala berlcehendak
menyesatkan kamu. DiIllahTuhan kamu dan kepada-NyaJahkamu akan kem
bali semuanya." [Hud;S. 11:34)

('~/Y\):J®\1..:.~/ ~ Z~~~'l~\U~ ~/://./,
7' /~ /' ~ //_ ~~

"Telah menutup AliIlh alas hati mereka dan atas pendengaran mereka;
dan alas penglihalan mereka ada pelumaran, dan bag; mereka azab yang
besar." [Al-Baqarah; S. 2: 7)

~11,;~'i\0 'f~~ ~"J'\ £~')\::1~ ·0~:~1:"i"- //'~ /~- ~ ./
(rl ) /.." /.-t .4l\/.~~.//-'tb. r»

~_,I' • ~ f ..iJ_,? ~..)jIa'?~.rl

Beberapa di antaranya kita salinkan :

4. AYlt-3)'lt Taqdir dan Ikhtiar4. Ayat-ayat Taqdir dan Ikhtiar

Beberapa di antaranya kita Salinkan :

1. Ayat-ayat taqdk :
I- ,,~/!~:~t;:;:,,,:/ '! "/r'\(/" Y~'\~~~\/~<r'.J~ /T/~ • ~.J~~-'~~LP'~~

(" ~.*\).;:,tC:~'~'
'Telah menutup Allah atas hati mereka dan atas pendengaran mere/caj

dan atas penglihatan mereka ada pelumaran, dan bagi mereka azab yang
besar." (AI-Baqarah; S. 2: 7)

I "'/'t,-?," ~ -'~ '-{\?"\~ //,:,." :4","//'1' ."\ ,......?~ "'0{~-(~f/,,\;x,..i~t,)~u.. ~ u\CJ~\u~·~ ~~'J--/.. /..c. ./'(S'j"- - .

("'~ ) --1 '?~ /"'-t. ~\/"~~//-';b !~~~ • ~f / .• !J:J)'~"" ~~~

''Dan tidaklah akanmemberi man/aat kepada kamu nasihat-i1asihatku
jika aku mau memberi nasihat kepada kamu jika Allah Ta'ala berkehendak
menyesatkan kamu. Dialah Tuhan' kamu dan kepada-Nyalah kamu akan kem-
bali semuanJla. " (Bud; S. 11:34)

~~/YV~®'j-,~~h:5~'\i~~~!\{'/jf ~~:~5\
/' /V /' ~ ~~ "'" v--

''Apqkah orang-orang yang telah pastiatasnya kalimat siksa? Ap4kah
englcau hendak mengeluarTCanorang yang telah dalam neraka?" (Az-Zumar;
S.39:91)

~5"'/\~t\\"'.~ "(/~ \\ ~,~<j ...-,j ,./tr'& .!~:GJ/~!oJ'&' ~~ 4ij) ~. ~ ~..JF- ~lJ, • ~

"~ ,,1~~4 \&/ ..4/./ ''''•••/~~\ // '/''''''',;/,~) •• , •• /.~..ou \~ •• ~~
~O"'. ••• • /.. ~4r~-,(5'v-cf~
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'1nilah jalan-Ku, yang lurus, maka ikuti/ah oleh kamu akan dill, dan
janganlilh mengikut ialan-jalan lain, niscaya terpecah belahlah kamu poda
jal4n-Nya. DemiJcianlahdiwasiatkan-Nyakepodamu, supayakamu taqwa." (AI
An'am, S.6 : 153).

( t'A •. tC) ·-!::--/{~/r<t;(·//9 ~~~\;/\':f~//:;.,., ~\ .. '~"~.J~j:- ..~ ...
"Malea barangsiapayang berkehendak, maka hendaklah dill percaya:

Dan barangsiapa yang berkehendak, maka kafirlah." (AI-Kahli, S.lS : 29).

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadany« jalan. Kadang
kadang dia syukur dan kadang-kadangdia kafir. "(Ad-Dhar; S. 76:3)

"Dan tidaklah menghendaki kamu semuanya melainkan apabila dike
hendaki oleh Allah. "(Ad-Dahr; S. 76:30)

"Dan sesungguhnya telah mengutus Kami pada tiap-tiap umat alum
utusan supaya menyembah mereka akan Allah, dan menjauhi mereka akan
Thaghut. Maleaada di antara mereka itu yang diberi hidayat Allah dan di
antara mereka ada pula orang yang telah pasti atas kesesatan:" [An-Nahl;
S.16:36)

t. ''Dan' sesungguhnya telqh mengutus Kami pada tiap-tiap umat akan
utusan 'supaya menyembah mereka akizn Allah, dan menjauhi mereka akan
']Jlaghut. Maka ada di antara mereka itu yang diberi hidayat Allah dan di
antara mereka ada pula orang yang telah pasti atas kesesata"," (An-Nahl;
S.16:36) .

, '"I ,...,..or/.~f -:'

C"./..J\) .... ~~~0\ )'15j~~
"Dan tidaklah menghendaki kamu' semuanya melainkan apabila dike- .

'h(!ndaki oleh Allah. " (Ad-Dahr; S. 76:30)

2. Ayat-ayat ikhtiar.

("'~..J\) . \,~or~~~Y\~.-::"~\&1j,~C{~~·'. r~ \ ~~\.o?' ~ "y ••- "

''Sesu;,gguhnya Kami telah memberik,!n kepada,!-ya jalan. Kadang-
kadang dia syukur dan kadang-kadang dia kafir. "(Ad-Dhar,' S. 76:3). .

,J

%<~~1/~t\\/ ~;<t";;orP!'~~;:' '- \ /,' r1~~~~\/
~~~ ~,~ _/ tf;~ ~

(
• f '\ /~!-:or~1f/1 or~ '....:"~". J, "'/ ••/ork;

'O~ (\.':J..~'/•U~ ~.~ ~.J ~"!.)~)'~/ .' . \.; ~ ,/ ''''-~ ~
''Inilah jalan-Ku, yang lurus, .maka ikutilah oleh kamu akan dia, dan

janganlah mengikut jalan-jalan lain, niscayq terpecah belahlah' kamu pada
jalan-Nya. Demikianlah diwasiatkan-Nya kepadamu, supaya kamu taqwa. " (A.I-
An'am, S.6: 153). \

«(4~') ~~ .. /or{/Q,~"// or~;~'/.""//",
'\ \ .•.~ ....•..,'~.~ .... • . •.............,...;v:<... . ..

• - ~ - I

"Miika barangsiapa yang berkehendak, moka hendaklah dia percaya.
Dan barangsiapayang berkehenda'k, maka kafirlah. " (AI-Kah[i, S.l8 : 29).

,.?-< /~;/~ '.:-:: "/~ .? /~~~,./~f{\~'? ~ ://\.~4))\~~\~c ~'.J~ .•••I....... If"-~ ,.,,;,- ~/ ../, "/ --" -" .. ~

'~~\(~/"~~\Z~U\~S?:// .~
.•./ ~ !J '''' . /' ,. ~ J1'. /' ~ J ..-

(
' ) . ( ';" <."".)

"'- ". sL,.;J\ • ~
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Apabila kita telah lupa, lalu timbul kesombongan lantaran nikrnat yang
dianugerahkan Allah kepada kita, maka ingatlah ayat takdir; niscaya insyaflah
kita bahwa segala yang ada pada kita ini hanya pinjaman llahi belaka. Bila
kita merasa mendapat ilmu pengetahuan, mendapat petunjuk, menjadi orang
alim, menjadi orang kaya, dan lain-lain sebagainya, ingatlah bahwa semuanya
itu tidak akan kita dapat kalau tidak diizinkan Tuhan. Daya yang mana yang
dapat mempertahankan kalau nikmat itu dicabutnya? Berapa banyak pernbi
naan yan kuat kokoh! Datang angin puting beliung dan tau fan , semuanya
hancur dan lebur,

S. Pendidibnjiwa YUIImurni

Kedua pasangan ayat ini, lima ayat takdir dan lima ayat ikhtiar adalah
benar. Keduanya dalarn A)-Qur'an, dan tidak ada perlawanan. Kalau timbul
persangkaan bahwa dia berlawanan, bukanlah itu dernikian, melainkan pikiran
kita memikirkannya yang berlawanan. Janganlah sebahagian saja dipegang
tetapi peganglah dia dalarn keseluruhannya.

Ingatlah bahwasanya segala soal yang pelik-pelik ini telah terbit karena
pada kita ada akal. Dengan melihat ayat ikhtiar itu kita merasa bahwa pada
kita ada kebebasan. Dan dengan rnelihat ayat-ayat takdir di atasnya, tidsaklah
kita lupa daratan, bahwa kebebasan itu terbatas. Laksana kebebasan seorang
warga dalam satu negara. Dia bebas dalarn Jingkungan undang-undang. Sebab
itu maka pada hakikatnya tidaklah bebas.

"Sesungguhnya Allah tidaklah akan merubah apa yang ada pada suatu
kaum, sebelum mereka merubah akan apa yang ada pada diri mereka. I' (Ar
Ra'd;S. 13:11)

"Dan barangsiapa yang mengamaIlean akan yang iahat atau menganiaya
akan dtrtnya, kemudian itu memohon ampun dia kepadaAllah, akan didapat
nya Allah itu Pemberi Ampun dan Penyayang. Dan barangsiapa yang mengu
sahakan dosa, maka usahanya itu adalah atas dirinya sendiri: Dan adalah Allah
Maha Tahu dan Biiaksana: "{An-Nisaa'; S. 4: 110-111)

, .

''Dan barangsiapa,yang me~g,amalkan akan yang jahat at~ menganioya
akan dtrinya, kemudian itu memohon ampun dia k~pada Allah; akan didapat~ ,
nya Allah itu Pemberi Ampun dan Penyayang. Dan barangsiapa yang mengu-
sahakan dosa,maka ustihanya itu adalah atas dirinya sendiri Dan adalah Allah
Maha Tahu dan Bijaksaria.~' (An-Nisaa';S. 4:110-111) ," '\

"

(~, •.J) " .J.:\r/·Y/"~..I,~j ~-r~, 1//•••(/••.1/~~\./....r' •• __L~ ~\ • ..l_j,~~aA)~~"¥4\lQ ••
~ ;:" .:JJ~~- ~::; J~ -'

''Sesungguhnya Allah tidaklah akan merubah apa yang ada pada suatu
kaUm, sebelum mereka merubah akan apa yang ada pada diri mereka. ,~(Ar-
Ra'd;S.13:11)

( , '.
Kedua pasangan ayat ini, lima ayat t~kdir dan lima ayat ikhtiar adalah .

benar. Keduanya dalam AI·Qur'an, dan tidak ada perlawanan. Kalau ~irnbul
persangkaan bahwa dia berlawanan, bukanlah itu demikian, melainkan pikiran

)cita 'memikirklmnya yang berlawanan. Janglmlah sebahagian saja dipegang
tetapi pegangl~ dia dalam keSeluiUhannya.

Ingatlah bahwasanya-segala soal yang pelik-pelik ini telah terbit karena
pada kita ada akaI ..Dengan melihat ayat ikhtiar itu kita merasa bahwa pada
kita ilda kebeba~n. Dan dengan melihat ayat-ayat takdir di atasnya, tidsaklah
kita lupa daratan, bahwa kebebasan itu terbatas. Laksana kebebasan seorang
warga dalam .satu negara. Dia bebas dalam lingkungari undang-undang. Sebab
itu maka pada hakikatnya tidaklah bebas ..

5. Pendidikanjiwa yang mu~

, Apabila kita telah lupa, lalu tim):lUIkesombongan lantaran nikmat yang
: dianugera~n Allah' kepada kita, maka ingatIah ayat takdir; niscaya insyaflah
kita bahwa segala yang ada pada kita ini hanya pinjaman' llahi belaka. Bila
kita merasa mendapat ilmu pengetahuan, mendapat petunjuk, menjadi or,ang
alim, menjadi orang kaya, daft lam-lain sebagainya, ingatlah bahwa semuanya
itu tidak akan kita dapat kalau tidak diizinkan Tuhan. Daya yang mana yang
dapat mempertahankan kalau nikmat itu dicabutnya? Berapa banyak pembi-
naan yan kuat kokoh! Datangangin puting oeliung dan taufan, semuanya
hapcur dan lebur. ".,
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''Apakah telah datang kepada manusia sejenak masa, di mana ketika itu
mereka tidak menjadi sebutan apa-apa." [Ad-Dahr; S. 76:1)

Maka supaya kita jangan lupa diri di saat-saat usaha kita berhasil baik,
ingatlah pada ayat-ayat yang menyatakan takdir itu.

Tetapi bilamana semangat telah kendor, cobaan bertimpa-timpa, kema
langan telah menglilingi diri atau bangsa, janganlah lalai dan lengah jua. Kalau
engkau lalai dan lengah, sudah ada ketentuan Dahl, engkau akan musnah.
Sebab pemberian-Nya tadi, alat anugerah-Nya yang sejati, yaitu akal tidak
eng/cIIUpergurtllkan Iogi. MaJca pada waktu itu bacalah kembali ayat ikhtiar.

lngat kembali! Engkau bukanlah sekerumpang kapas diterbangkan
angin. Engkau makhluk istimewa di antara segala rnakhluk. Engkau anak
Adam dirnuliakan Tuhan di antara segala makhluk. Lautan luas dibentangkan,

Berapa banyak orang yang sangat pintar, tiba-tiba terbalik pikirannya,
dan dia pun menjadi gila. Berapa ban yak orang yang tadinya populer, dipuji
orang setinggi langit, datang zaman keruntuhannya, tidaklah dapat dia rnena
han sarna sekali. Bahkan pertahanannya itu pun mernperlekas kejatuhannya.

Dalam keadaan kemajuan bangsa-bangsa di dunia pun demikian pula.
Berbagai bangsa diberi Allah kemajuan dan kemegahan. Sampai di abad kede
lapan be las dan sembilan belas, banyak bangsa-bangsa yang merasa bangga dan
megah karena mendapat kepandaian yang baru. Merasa dunia sudah dapat di
kuasai; tiba-tiba masuk abad kedua puluh datanglah keruntuhan karena bekas
tangan sendiri. Tenaga atom dapat memberi manfaat kepada manusia. Tetapi
terkenconglah kepada kepada born atom dan born hydrogen, dan mereka
yang membuat sendiri pun ngeri meotikirkannya; sebab ini adalah pangkal
kehancuran.

Siapa yang dapat menyelesaikan ini, kalau tidak dikembalikan kekuasa
an kepada Yang Maha Kuasa?

Orang yang merasa bangga, megah, sombong dan takabbur karena dia
telah diberi petunjtik jalan yang benar, ingatlah bahwa di sarnpingnya ada
manusia lain, sarna jenis dengan dia, sarna keturunan dengan dia, yang ditak
dirkan menjadi lemah tak berdaya. Siapa sebenarnya yang membatas nasibnya
dengan nasib orang itu?

Dan banyak lagi contoh yang lain, semuanya rnembuktikan bahwa
manusia ini "tidak apa-apa".

5

Berapa banyak orang yang sangat pintar, tiba-tiba terbalik pikirannya,
dan dia pun menjadi gila. ,Berapa banyak orang yang tadinya populer, dipuji
orang setinggi langit, datang zaman keruntuhannya, tidaklah dapat dia mena·
han sarna sekali. Bahkan pertahanannya itu pun memperlekas kejatuhannya.

Dalam keadaan kemaj~n bangsa-bangsa di duma pun demikian pula.
Berbagai bangsa diberi Allah kemajuan dan kemegahan. Sampai di abad kede·
lapan belas dan sembilan belas, banyak bangsa-bangsa yarlg merasa bangga dan
megah karena mendapat kepandaian yang baru. Merasa duma sudah dapat di·
kuasai; tiba·tiba masuk abad kedua puluh datanglah keruntuhan karena bekas
tangan sendiri. Tenaga atom dapat memberi manfaat kep;lda manusia. Tetapi
terkenconglah kepada kepada born atom dan born hydrogen, dart mereka
yang membuat sendiri pun ngeri memikirkahnya; sebab ini adalah pangkal
kehancuran. -

Siapa yang dapat menyelesaikan ini, kalau tidak dikembalikan kekuasa·
an kepada Yang Maha Kuasa?, I .

Orfing yang merasa bangga, megah, sombong dan takabbur karena dia
telah diberi petunjtik jalan yang benar, ingatlah bahwa di sarnpingnya ada
manusia lain, sarna jenis dengan dia'osarna keturunan dengan dia, yang ditak·
dirkan menjadi lemah tak berdaya. Siapa sebenarnya yang membatas nasibnya
dengan nasib orang itu?

Dan banyak lagi contoh yang lain, semuanya membuktikan bahwa
manusia ini "tidak apa·apa".

. . .

('~..J\) .«ft~~~J;1\\~~~c:.,~J'~
"

"Apakah telah datang kepada man,usia sejenak masa, di mana k~tika itu
mereka tidak menjadi sebutan apa-apa." (Ad-Dahr; S. 76:1)

Maka supaya kita jangan lupa diri di saat·saat usaha kita berhasil baik,
ingatlah pada ayat-ayat yang menyatakan takdir itu.

Tetapi bilamana semangat telah kendor, cobaan bertimpa·timpa, kema~
langan telah menglilingi diri atau bangsa, janganlah lalai dan lengah jua. Kalau
engkau )alai dan iengah, sudah ada ketentuan Dahi, engkau, akan musnah.
Sebab pemberian·Nya tadi, alat llnugerah·Nya yang sejati, yaitu akiJl tidak
engkau pergunakan lagi. Maka pada.waktu itu bacalah kembali ayat ikhtiar.

Ingat kembali! Engkau bukanlah sekerumpang kapas diterbaJigkan'
angin. Engkau makhluk i~timeWil di ailtara segala' makhluk. Engkau anak
Adam dimuliakan Tuhan di aritara segala makhluk. L8utan hiasdibentangkan,. .

/
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Bilamana didikan taqdir, kepercayaan bahwasanya buruk dan baik,
sakit dan senang, bina dan mulia, naik danjatuh dan sebagainya telab masuk
sebaile-baiknya ke dalam jiwa kita, sebagsi patri sejati dari seluruh pokok
kepercayaan, yaitu tauhid, ke-Esa-an Tuhan, itulah yang memberi nilai hidup.
Sebab dia memberi irnbangan bag; jiwa kita; sebingga tidak sombong tersebab
naile, tidak lemah semangat seketika turun. Dan tidak putus hubungan dengan

6. Pengaruh Didkan Taqdir

"Apakah tidak engkau akali?" (AI-Baqarah;S. 2:44)
Tidakkah engkau diberi mata buat melihat, telinga buat mendengar,

hati buat merenung. Itu pun semuanya adalah anugerah Ilahi kepadamu.
Engkau diberi keyakinan dan petunjuk supaya pereaya kepada taqdir.

Gunanya bukanlah supaya engkau menyerah bermanja-manja kepada Tuhan
laksana anak kecil yang rnasih dalam pangkuan. Khasiat akal yang diberikan
kepadamu itu pun menyatakan bahwa tidaklab dernikian pantasnya.

Dengan membaca dan merenung ayat ikhtiar, engkau pun bangkit
kembali. Timbul tenaga baru dan bangun !

Kesirnpulan: ayat-ayat taqdir sangatlah perlu kita baca dan renungkan
apabila kita telah merasa kuat, merasa sombong dan megah dengan kekuatan
diri sendiri dan hasil usaha diri sendiri, seakan-akan kita telah berkuasa. Se
akan-akan segala sesuatu telah dapat dikuasai.

Dan ayat-ayat ikhtiar perlu kita baca dan renungkan pula apabila
semangat sudah mulai kendor, lalu menyerah kepada nasib, timbul putus asa
dan tidak hendak berikhtiar lagi.

Sebab itu rnaka ayat-ayat takdir dan ayat-ayat ikhtiar sekali-kali tidak
lab berlawan, melainkan bergabung menjadi satu untuk mendorong kita anak
manusia supaya mempergunakan akal dan budi, daya dan upaya menyelesai
kan tugas bid up yang diberikan kepada kita. Artinya kita diberi kebebasan
bertindak sendiri, di dalarn lingkungan lrudrat, iradat dan inayat Ilahi.

engkau boleh berlayar di atasnya. Bumi Allah terharnpar amat suburnya,
engkau boleh menggali rahasia yang terpendam di dalamnya.

( 0 w') ...("/~~:,1'/~"
• \ ~I • J_'-I~,) .JIL-' \ ...

"Apakah tidak engkau pikirkan?" (AI-An 'am;S. 6:50)

engkau boleh berla:yar eli atasnya. Bumi Allah terhampar aqtat suburnya,
engkau boleh meilggali rahasia yang terpendam eli dalamnya.,
\ )

(() , ..') <"~j= .~1~/..//..•' r-1AJj)\ • ,-' '., • \
'\ ""'....'- , ...

''Apakah tidak engkau pikirkan?" (AI-An 'am: S. 6:50)

(H~) ~ii "~« /~... \.0 ~\ ...
. ) I "...".,

''Apakah tidak engkau akali?" (AI-Baqarah; S. 2:44)
Tidakkah engkau'diberi mata buat melihat, teliflga buat mendengar,

hati buat merenung. Itu pun semuanya ada1ah anugerah Ilahi kepadamu.
! Engkau diberi keyakinan dan petunjuk supaya percaya kepada taqdir.

GUnanya bukanlah supaya engkau meilyerah bermanja-manja kepada Tuhan
laksana anak kecil yang masih dalam pangkuan. Khasiat akal yang eliberikan
~epadamu itu pun menyatakan bahwa tidaklah demikian pantasnya.

Dengan membacadan merenung ayat' ikhtiar, engkau pun bangkit
kembali. Timbul tenaga bam dan bangun ! '\

Kesimpulam ayat-ayat taqdir sangatlah perlu kita baca d,an renungkan
apabila l?ta telah mera~ kuat, merasa sombong dan megah dengan kekuatan

~diri sendiri dan hasil usaha diri seneliri, seakan-akan kita telah berkuasa. Se-
akan-akan segala sesuatu telah dapat dikuasai. '
'Dan ayat-ayat ikhtiar perlu kita baca dan renungkan pula' apabila

semangat sudah mulai kendor, lalu menyerah kepada nasib, timbul putus asa
,dan tidak hend8k ber~tiar lagi.

Sebab itu maka 'ayat-ayat takdir dan ,ayat-ayat ikhtiar sekali-kali tidak-
lab berlawan, melaf11qln bergabung menjadi satu untuk mendorong kita ~nak
manusia supayamempergunakan ~l dan budi, daya dan upaya menyelesai-
kan tugas hidup yang diberikan kepada kita. ,Artinya kita diberi kebebasan
bertindak sendiri, di dalam lin8kungan kudrat, iradat dan inayat nahi.

6. Peogaruh Didikan Taqdir

I Bilaritanadidikan taqdir, kepercayaan bahwasanya buruk dan baik,
sakit dan senang, bina dan 'mulla, naik dan ·jatuh dan sebagainya te~ masuk
sebaik-b,aiknya ke dalam jiwa kita, sebagsi patri sejati dariseluruh pokok
kepercayaan', yaitu tauhid, ke-Esa-an Tuhan, itulali yang memberi ~ hidup.
Sebab dia rnemberi imbangan bagijiwa kita;sehingga tidak sombong tersebab
naik, Udak lemah semangat seketika'turun. Dan tidak putus htibuogan dengan
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Said Abdur Rahman AJ-Kawakibi salah seorang ahli pikir Islam di akhir
abad kesembilan belas, pemah mencatat dan menyelidiki sebab-sebab kemun
duran yang menirnpa umat Islam dan sebab-sebab kejatubannya. Maka salah
satu sebab yang terpenting dari kemunduran itu menu rut beliau ialah kesalah
an kepercayaan terhadap takdir. Demikian juga seketika Syekh Basyuni Imran
Mufti negeri Sambas bertanya kepada Said Mohammad Rasyid Ridla: ..Apa
sebab kaum muslimin menjadi mundur?" Pertanyaan ini tealh diserahkan oleh
Said Mohammad Rasyid Ridla menjawabnya kepada Amir Syakib Anelan.
Maka salah satu sebab kemunduran urnat Islam menurut beliau ialah kesalah-

7. Lari Kepada Taqdir

Kita selalu membuat kontak dengan Dia. Scketika mendapat nikmat
kita bersyukur. Seketika mendapat bencana, kita bersabar. Dan selalu kita
berdoa, semoga kita diberi-Nya hidayat. Sebab fasal hidayat itu pun rupaya
nya 100% dalam kekuasaan dan tangan-Nya.

Ikhtiar dan usaha membikin diri sendiri bertambah dekat kepada
Tuhan, mengasuh budi pekerti dan akal, Schingga menjadi "rnanusia yang
rnencapai derajat yang sempurna, dalam kesanggupan insani."

Kita tidak perlu ragu-ragu dan bimbang di dalam mengerjakan suatu
amal yang baik. Memang Tuhan telah menjanjikan bahwa hamba-Nya yang
saleh akan dimasukkan ke dalam surga dan yang 'ashi (durhaka) akan dima
sukkan ke dalam neraka, Tetapi kita harus berusaha membersihkan jiwa
sehingga harapan hidup kita melebihi daripada mengharap surga atau takut
neraka. Yang lebih penting ialah bagaimana supaya hati ini tidak jauh dari
pada Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri mengatakan bahwa puncak segala
nikmat di dunia ialah mengenal Tuhan ?

Apabila sudah sarnpai di sana derajat perasaan, maka tidaklah akan ada
lagi yang terpandang olehrnu, walau ke mana engkau memalingkan muka, me
lainkan wajah-Nya jualah yang engkau lihat. Tidak ada yang tidak adi1!
Scmuanya ini baik. Scmuanya indah. Bahkan Ibnu Sina filosof, berani menga
takan sebagai hasil daripada renungan filsafatnya: "Tuhan Allah tidak menja
dikan yang jahat!". Menurut beliau kalau ada yang tampak jahat, adalah kare
na renungan pikiran kita belum matang terhadapnya.

Dan Al-Ghazali, filosof-shufi-faqih-ushull yang besar itu pun berkata :
"La isa fil imkani, abda'u min-rna kana." (Tidak ada yang lebih baik daripada
yang telah ada).

Ilahi.Hahi.
Kita selalu membuat kontak dengan Dia. Se~etika mendapat nikmat

kita bersyukur. Seketika mendapat bencana, kita bersabar., Dan' selalu klta
berdoa, semoga kita digeri~Nya hidayat. Sebab fasal hidayat itu pun rupaya-
nya 100% dalam kekuasaan dan tangan-Nya. '

Ikhliar dan usaha membikin diri sendiri ber~ambah dekat kepada
'Tuhan, mengasuh budi pekerii dan aka!. Sehingga' menjadi "manusiil yang
mencapai derajat yang sempurna, dalam kesanggupa:n insani."

Kita tidak perlu ragu-ragu dan bimbang di dalam mengerjakan \suatu
amal yang baik. Memang Tuhan telah menjan)ikan' bahwa hamba-Nya yang
saleh akan dimasukkan ke dalam surga dan yang 'ashi (durhaka) akan dirna-
sukkan \ke dalam neraka. Tetapi kita harus berusaha membersihkan jiwa

, , sehingga harapan hidup)kita melebihi daripadamenghan(p surtt atau takul
neraka. Yang lebih penting ialah bagaimana supaya hati ini tidak jauh dari-
pada Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri mengatakan bahwa puncak segala
nikmat di dunia ialah IQengenal Tuhan ? .

Apabila sudah'sampai di sana deflljat .perasaan, makaJidaklah akan ada
lagi yang terpandang olelimu, walau ke mana engkau memalingkanmuka, me-
~inkan wajah-Nya jualah yang engkau lihat. Tidak ada yang tidakaqi1!
SemuanYa ini baik. Semuaqya indah. Bahkan Ibnu Sina filosof,'berani menga-
takan sebagai hasil daripada renungan filsafatnya: "TOOan Allah tidak menja-
dikan yang jahat!". Menurut beliau kalau ada yang lampak jahat, adalah kare-
na renunga~ pikiran kita belum matang terhadapnya.

Dan Al-Ghazali, filosof-shufi-faqih-ushuli yang besar'itu punberkata :
"La isa fil,irnkani, abda'u min-rna kana." (Tidak ada yang lebih baik daripada
yang tel$ ada).,

7. Lari K~padaTaqdir

Said Abdur Rahman Al-Kawakibi ~lah seorang ahli pikir Islam di akh,ir
abad kesembilan belas, pernah meJlcatat da,n menyelidiki sebab-sebab kemun·
duran yang menirnpa umat Islam dan sebab-sebab kejatuhannya. Maka salah
satu sel>ab yang terpenting dari kemunduran itu menurut'beliau ialah kesalah-
an kepercayaan terhadap takdir. Demikian juga seketika Syekh Basyuni Imran

~Mutti negeri Sambas bertanya kepada Said Mohammad Rasyid Ridla: "Apa
sebab kaum muslimin ~enjadi mundur?" Pertanyaan ini tealh diserahkan 9l~h
Said Mohammad Rasyid Ridla menjawa:bnya kepada Amir Syakib Arse18n.
Maka salah satu sebab kemunduran Unlat Islam menurut beliau ialah kesalah-

I I'

348



349

"Katakan: Sekali-kali tidak akan menimpa kepada kita, kecuali apa yang
telahdituliskan Allah buat kita.1AI·Baqtlrah;S, 9:51)

Taqdir dikejar, bukan dielakkan. Menyerbu ke dalam taqdir, bukan lari
daripada takdir !

Seorang muslim dilarang keras datang kepada tukang tenung dan tukang
ramal, yang katanya pandai menilik nasib. Pandai mengetahui buruk atau baik

an kepercayaan kepada taqdir juga.
Kepercayaan kepada taqdir, at au qadla dan qadar, adalah satu di antara

enam pokok kepercayaan Islam. Menurut penyelidikan ahli-ahli sejarah dan
sosiologi, maka sebab kecepatan tersiarnya agama Islam yang dalam masa
setengah abad saja telah meruntuhkan dua buah kerajaan besar, yaitu Romawi
dan Persia. ialah lantaran kepercayaan kepada taqdir. Bangsa Arab yang dahu
lunya tidak terkenal, tidak ada persatuan politik, tidak terkenal dalam perju
angan kebudayaan bangsa-bangsa, dalam sedikit waktu saja telah merubah
jalan sejarah yang hebat. Sehingga ahli sejarah Inggris Arnold Toynbee
berpendirian bahwasanya air bah sejarah yang lebih dahsyat terjadi di dunia
ini barulah tiga kali saja. Pertama seketika bangsa Roma sehabis menerima
agama Kristen meratakan kuasanya di seluruh Eropa. Kedua kebangkitan
agama Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad, ketiga ialah zaman terbu
kanya pendapat baru dan zaman modern sekarang ini. Inilah kata filosof itu
yang memberi corak nyata kepada peradaban dunia.

Maka kebangkitan Islam itu scbahagian besar adalah karena kepercaya
an akan taqdir. Orang-orang yang telah meminum ajaran Nabi Muhammad
s.a.w. tentang tauhid, dengan sendirinya percaya akan taqdir. Kepercayaan
kepada takdir menjadi pendorong semangat. Kita ditaqdirkan hidup hanya
satu kali. Hidup yang satu kaliitu hendaklah dipergunakan sebaik-baiknya.
Nasib kaum muslimin terletak di bawah kilatan pedangnya. Dia selaIu mesti
berjlhad. Agama tanpa jihad adalah agama yang mati. Dia menyerbu ke
tengah-tengah musuh dengan gagah perkasa. Janganlah takut akan mati,
karena mati adalah di tangan Tuhan. KaIau Tuhan tidak mentaqdirkan celaka,
tidaklah ada suatu kecelakaan akan menirnpa diri kita. Genggan sepadi saja
dari pelor, tidaklah kena pelor. Orang yang lari dari perjuangan, kalau datang
waktunya mati, pelor itu akan mengejar dia. Sebaliknya kaIau belum takdir
akan mati, meskipun pelor telah bersilang siur di keliling diri, walaupun bagai
hujan, tidaklah akan mengenai diri kita:

( b\ -,~) t":'V! \/~-K/.tf\-\(/" &J#(, #~~....r' •• , \.:.0) 4» ~ \,.."). ..),~ \ ..
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,an kepercayaan kepada taqdir juga. c'

\ Kepercayaan kepada 'taqdir, atau qadla dan qadar, ad~lah 'satu di antara
e~am pokok kepercayaan Islam. Menurut, penyelidikan ahli-ahli sej&r:ih dan
sosiologi, maka sebab kecepatan tersiarnya agama' Islam yang dalam masa
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setengah abad saja, telah meruntuhkan dua buah.kerajaan besar, yaitu Romawi
da~ Persia, ialah lantanin kepercayaal) kepada taqdir. Biuigsa Arab yang dahu-

, lunya tidak terkenal, tidak ada persatuan politik, t~dak terkenal dalarn perju-
angan kebudayaan bangsa-bangsa" dalarn sedikit waktu saja telah meriJbal!
jalan sejanlh, yang hebat. Sehingga ah1i sejarah Ipggris Arnold I Toynbee
b,erpendirian bahwasanya_ air bah sefarah yang lebih dahsyat terjadi di }:lunia
ini barulah 1iga kali &aja. Pertama seketika bangsa RC1~a sehabis menerima
agarna Kristen meratakan kuasanya di seluruh Eropa. Kedua kebangkitan

" agama Islam di bawah pimpinan' Nabi Muhammad, ketiga ialah zaman terbu-
'- kanya pendapat baru dan zaman modern sekarang ini. Inilah kata mosof itu

yang memb~ri cora~ nyata kepada peradaban'dunia.· ,
, . Maka kebari'gkitan Islam itu se1)ahagian besar adalah karen a kepercaya-
ah ,akan taqdir. Orang-orang yang, telah meminum~ajaran NabiMuharnmad
s.a.w. tentang tauhid, (Iengan sendirinya percaya akan taqdir. Kepercayaan,
kepada takdir menjadi pendorong, semangat'. ,Kita ditaqdirkan hidup hanya
satu k1111.Hidup y~ng satu kali)t~ hendaklah dipergunakan seb"aik-baiknya;
Nasib kaum muslimin terletakdi bawah kilatan pedangnya. Dia selalu mesti
befjihad. Agama tanpa jihad adalah agarna,-yang mati. Dia ,menyerbu, ke
tengah.tengah musuh dengan gagah perkasa. Janganlah ,takut akan mati,
karena mati adalah di, tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidlik mentaqdirkan celaka,

( )tidaklah ada' suatu kecelakaan akan menirnpa dir~ kita. Genggan sepadi ~ja
dari pelor, tid3klah kenlr pelor. Orang yang lari dari perjuangan, kalau dll-tang
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waktunya mati, pelor itu akan 'mengejar dia. Sebaliknya kalau belum takdir
akan mati, meskipun pelor telah bersilaqg siur di keliling diri, walaupun bagai (

- hUjan, tidaklah aka:n'mengenai diri kita:
, J
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"Kftakan: Sekati~kalitidak a~n mlmimpa,kepada kita, kecuali ap~,yang
tefah dituliskan Allah buat kita:fAl-Baqarah; S,9:51)~ \. ,

, Taqdir dikejar, bukan diel¥kan. Menyerbu ke dalain ta:qdir, bUkan lad
daripada takdir ! "I' • '

,Seorang muslim dilarang keras datang kepada tukang'tenung dan tukang
ramal, yang katanya pandaimenilik na'sib. Pandai mengetahui buruk atau baik
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yang akan menimpa di belakang hari. Dilarang menanyakan nasib kepada tu
kang tenung itu, karen a yang dernikian mcngurangi kepercayaan kcpada
Tuhan.

Jangan ragu menghadapi hidup dan jangan ccmas mcnghadapi bahaya.
Sebab buruk dan baik, sakit dan senang, naik dan jatuh. mcnang atau kalah,
semuanya itu sudah tertulis sebagai nasib kita, dan bukan kita yang meme
gang. melainkan Tuhan yang berdiri sendirinya. Lihatlah kchidupan sctiap
manusia, manakah manusia yang terus hidup senang? Lihatlah seluruh hidup
manusia, adakah manusia yang "datar" saja jalan hidup yang dilaluinya.
Mengapa kita takut kena ombak, padahal kita be rani berlayar? Mcngapa men
dirikan rumah di tepi pantai, kalau takut dilcrnbur pasang? Buruk dan baik.
duka dan suka, semuanya sudah taqdir Tuhan yang tertulis dalarn Luh-kehi
dupan kita. Kita diberi akal buat menimbang dan mengelakkan mana yang
dapat dielakkan. Kita disuruh berusaha sckadar tenaga yang ada pada kita.
Kita disuruh berikhtiar. Maka kalau berjumpa juga bahaya, kita tidak merasa
canggung lagi, karen a sudah demikianlah mestinya hidup!

Oleh sebab itu dapatlah kita melihat bagaimana suburnya kepercayaan
kepada taqdir itu di dalam jiwa kita, asal saja dipclihara sejak dari pokoknya,
yaitu kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Kepcrcayaan kcpada Tuhan
menimbulkan ikhtiar dan usaha, di samping tawakkal dan pcngharapan. Ke
percayaan kepada Tuhan menimbulkan kebcranian menentang segala kesulit
an di dalam hidup. Tempat kita takut, berrnohon, berlindung, mcmuja, hanya
Dia saja tidak yang lain.

Inilah pokok yang sewajarnya daripada kcsuburan kepercayaan kepada
taqdir. Kepercayaan kepada taqdir menimbulkan puncak yang sejati daripada
agama, yaitu: "ridha-meridhai."

Kita rela kepada Tuhan, Tuhan rela kepada kita!
Sebaliknya bila kepercayaan yang ascii dan yang mcnjadi pokok kehi

dupan sebagai seorang Muslim terhadap kepada Tuhan, telah kendor dan sa
mar, runtuhlah kepercayaan kepada taqdir tadi. Hilanglah usaha. hilanglah
ikhtiar, lalu timbulJah musuh yang paling besar dalam jiwa, yaitu Yaas; putus
asa, Timbul malas. Maka bertimpa-timpalah penyakit yang lain yang disebut
di dalarn pelajaran ilmu budi dan akhlak (ethika). Timbul kebodohan, kemela
ratan dan penyakit. Rohani dan jasmani.

Maka datanglah orang bertanya: "Mengapa keadaanmu jadi begini bu
yung?" Maka menjawablah dia. sedang cahaya matanya muram dan tcnaganya
lemah, tersebab kelemahan hati: "Sudah nasib, apa hendak dibuat."

I

yang ak;m me'nimpa di belakang hari. Dilarang menanyakan nasib kepada tu- f

kang tenung itu, karenar yang dernikian mengurangi' kepercayaan 'kepada J
Tuhan.· \

Jangan ragu menghadapi hidup dan jangan cemas menghadapi bahaya.
Sehab buruk dan baik, sakit dan s(jnang, naik dan jatuh, menang atau kalah,
semuanya itu sudah tertulis sebagai _nasib kita, dan bukan kita yang meme-
gang, melainkan Tuhan yang berdiri sendirinya. Lihatlah ,keliidupan setiap

, manusia, manakah manpsia yang terus hidup 'senang? Lihatlah seluruh hidup
\ -

manusia, adakah manusia yang "datar" saja jalan hid up yang Qilaluinya.
Mengapa kita takut kena ombak, padahill kita bera,ni berlayar? Mengapa men-
dirikan ruman di tepi pantai, kalau takut dilembur pa'~ang? Buruk ,dan baik,

I duka dan rsuka, semuanya s~dah taqdif Tuhan yang tertulis dalam Luh·kehi·
dupan ~ita: Kita dibeti akal buat menimbang dan mengelakkan mana yang
dapat dielakkan. Kita disutuh berusaha sekadar tenaga yang ada pada kita.
Kita disuruh berikhtiar. Maka kalau berjumpa jug~ bahay'a, kita tidak merasa

_can~ng lagi, Icarena sudah dernikianlah mestinya hidup! . \'
Oleh sebab itu dapatlah kita melihat bagaimana suburnya kepercayaan

kepada taqdir itu di dalap1 jiwa kita, asaLsaja dipelihara sejak dari pokoknya,
yaitu kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Kepercayaan kepada TlJhan
menimbulkllQ ikhtiar dan usaha, di saml>ing tawakkal dan pengharapan. Ke-, .
percayaan kepada Tuhan menimbulkan keberanian menentang)segala kesulit-
ail di dalam hidup. Tempat kita takut; bermohon, berlindung, memuja, hanya
Dia saja tidak yang lain. , , ,

, Inilah pokok yang sewajarnya daripada kesuburan >kepercayaan kepada)
, taqdir. Kepercayaan kepada taqdir menimbulkan puncak yang seJati daripada
agama, yaitu; "ridha;meridhai."

Kita rela kepada Tuhan, Tuhan rela kepada kita!
Sebaliknya bila kepercayaan yang aseIi dan yang menjadi pbkok kehi·

dupan sebagai seorang ~uslim terhadap kepada Tuhan, telah kendor dan sa·
mar, runtuWah kepercayaan kepada taqdir tadi. Hilanglah usaha, hilanglah
ikhtiar, lalu timbullah musuh yang paling besar dalam jiwa, yaitu Yaas; putus
~. Timbul malas. Maka berti~pa.timpaJah penyakit yang}ain yang ciisebutl
di dalam pelajar!ln ihnu budi dan aKhIak (ethika). Timbul kebodop.an, kemela-
ratan dan penyakit. Rohani dan jasmani.· '

--'Maka datanglah orang beft'anya: "Mengapa keadaanmu jadi b~gini bu·
yung?" Maka menjawablah dia, sedang cahaya ma~ny~ muram dan tenaganya
lemah,-tersebab keleI}lahan hati: "Sudah nasi1~,;apa hendak dibuat."
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"Mengapa jadi begini?"
Mereka pun menjawab dengan muka yang penuh putus asa, "lnilah

taqdir lJahi bagi kita ummat Islam. Apalagi gunanya kita berikhtiar karen a
ikhtiar kita tidak juga akan dapat menghambat taqdir!" Dan bodohnya lagi,
kepercayaan taqdir yang salah itu menimbulkan dongeng yang bukan-bukan.
Nasib mereka akan berobah juga kelak, kalau Allah Ta'ala mentaqdirkan.
Meskipun kita sekarang sudah sengsara, nanti di akhir zaman akan datanglah
Imam Mahdi membela nasib kita. Artinya pembelaan nasibnya pun masih di
gantungkannya kepada "orang yang tidak kunjung tiba" bukan kepada usaha
nya sendiri!

Hidup yang seperti ini penuhlah dengan dongeng yang tidak masuk
akaJ. Dan mereka marah kalau ditegor. Karena katanya semuanya mudah ter
jadi kaJau ditaqdirkan Tuhan!

Orang Islam dalam kepercayaan taqdirnya yang telah rusak itu percaya,
bahwa Allah Maha Kuasa mentaqdirkan seorang "wali Allah" dapat berangkat
naik haji ke Makkah dengan tidak naik kapal. Cukup ilia berdiri saja di tepi
pantai, maka datangJah tikar sembahyang dari langit, maka berangkatlah be
liau ke Makkah dengan mengendarai tikar sembahyang itu saja. Dan Tuan
Syekh FuJan kelihatan sembahyang Jum'at di Mesjid Madinah, dan waktu itu
juga kelihatan sembahyang di Baitil Maqdis, dan kelihatan pula di Makkah.

Di dalam Qur'an pernah diceritakan suatu kaum yang ditirnpa nasib rna
lang di suatu negeri, karena aniaya musuhnya. Hidupnya terdesak. Ketika di
tanyai mengapa jadi dernikian, laJu dalam jawabnya nampak sekali lagi "me
nyesaJi nasib." Maka datangJah hardikanrBukankah bumi Allah ini luas? Se
hingga kamu dapat berpindah?" Jika sempit bumi, sempit pencaharian di
satu tempat, mengapa tidak segera pindah ke tempat yang lain?"

Beratus tahun lamanya sinar kehidupan ummat Islam karena kernurni
an kepercayaannya menyinari dunia ini. Demi kemudiannya kian lama kian
samarIah hubungannya dengan Ilahi. Kepercayaan yang teguh utuh itu mula i
lah runtuh. Sesudah mengejar dan merebut taqdir, mereka pun "rnenyuruk
kan kepaJanya" ke daJam taqdir, padahal ekornya kelihatan. Mereka tidak
berusaha lagi. SegaJa kesengsaraan yang menimpa dirinya "dlpulangkannya"
belaka kepada Allah. Mereka jatuh ke dalam lembah kehinaan, kebodohan,
kerniskinan dan kemelaratan. Satu persatu benteng pertahanan jasmani dan
ruhani mereka dirampas musuh. Sesudah menjadi tuan, mereka pun menjadi
budak.

Di dalam Our'an pernah diceritakan suatu kaum yang ditimpa nasib rna-
lang di suatu negeri,karena' aniaya musuhnya. Hidupnya ;erdesak.Ketil<a di-
tanyai mengapa jadi demikian: lalu dalam_jawabnya nampak 'sekali lagi "me·
nyesali nasib)' Maka datanglah hardikan:"Bukankah bUmi Allah ini luas? Se:

'" hingga kamu dapat berpindah?" Jika sempit bumi, sempif pencaharian di
,satu tempat, mengapa tidak segera 'pindah ke tempat yang lain ?" ." .Beratus tahun lamanya sinar kehidupan ummat Islam karena kemurni-
. an kepercayaannya 'menyinari dunia ini. Den:Ukemudiannya kian lama kian

samarlah hubungannya dengan''Ilahi. Kepercayaan yang teguh .utuh itu mulai·
lah ~untuh. Sesudah mengejar dan merebut taqdir, mereka pun "menyuru~l
kan kepalanya" ke dalam taqdir, padahal ekornya kelihatan. Mereka tidak
berusaha, lagi. Seg~la kesengsaraan yang menimpa dirinya "dipulangkannya"
belaka kepada Allah. Mereka jatuh k'e dalarn'lembah kehinaan, kebod9-han,. ,,' \
kemiskinan dan kemelaratan. &atu persatu 6enteng pertahanan jasmani dan

'ruhani mereka dirampas musuh. Sesudah menjadi tuan, mereka·pun menjadi
budak. J

"Mengapaja<lj begini?", ' ~,
, Mer.eka pun !TIenjawal))dengan muka yang penuh putus asa, "Inilah

taqdir Ilahi bagi Idta uJllJilaf: Islam. Apalagi gunanya kita berikhtiar karen a .
ikhtiiu' kita tidak juga akan dapat menghlimbat taqdir!" Dan bodohnya lagi,
k~percayaan t.!lqdir yang sahih itu.menimbulkan d6ngen'g yang bukan-bukan.
Nasib mereka akan .berobah Juga kelak, kalau Allah Ta'ala mentaqdirkan.
Meskipun-kita Sekarang sudah sengsara, nanti di akhir zaman akan datanglah

. Ima;m Mahdi membe!a nasib kita. Artirtya pembelaan nasibnya pun masih di-
gantungkarulya kepada "orang yang tidak kunjung ti1?a" bukan kepada usaha-'
nya s~ndiri! (' . . .' _

Hidup yang seperti ini penuhIah dengan d6ngeng yang .tidak masuk
,akal. Dan mereka marab )calauJditegor. Karena katanya semuanya mudah ter- ~
jadi kalau ditaqdirkan'Tuban! ' ' '-..

Orang Islam dalam kepercayaan taqdirnya yang,telah rusak itu percaya,
.bahwa Allah Maha Kuasamentaqdirkan seorang"wali Allah" dapat berangkat
naile haji ke Makkah dengan tidak nail< kapal. Cukup'dia beJ.:dirisaja di tepi
pantai, maka datanglah tikar sembahyang dari langit, maka berangkatlah be- ,.
liau ke l¥{akkah dengan me~endarai tikar sembahyang itu saj,ai Dan Tuan
Syekh Fulan ~eI¥tatan sembahyang Jum'at di Mesjid Madinah, dan waktu itu ,
juga kelihatan 'sembahyang di BaitH Ma.q~is, dan kelihatan pula di Makkah ..

\...
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"Mereka inilah, bagimereka nikmat anugerah,tersebab usahamereka"
[Al-Baqarah; S. 2.- 202).

..Apa salahnya ? Bukankah itu dapat ditaqdirkan oleh Allah Ta 'ala'?",
kata mereka.

Kian lama kian tenggelamlah ummat ini dalam khayalnya. Padahal pi
hak lain telah menyelami lautan dengan kapal selamnya, mengharung lautan
dengan kapal uap atau kapal motornya, menguasai udara dengan kapal udara
nya.

lnilah yang bernama kepercayaan "Jabariyah."Maka bentuk alam me
nurut yang digambarkan oleh kaum 1abariyah ini, adalah suatu alam yang ka
cau tidak menurut aturan, tidak memakai Sunnatullah. Manusia ini tidak se
dikit juga mempunyai bahagian di dalam mencntukan arah hidupnya. Dia jadi
orang jahat bukan alas kehendaknya scndiri. Jadi orang baik pun demikian
pula. Tetapi kalau perut mercka telah lapar , mengapa mereka tidak duduk sa
ja menunggu makanan itu masuk sendiri dalam mulutnya? Mengapa mereka
masih menggerakkan tangannya bual menjamba makanan itu?

Runtuh Islam dan runtuh kaum Muslimin. karena kepercayaan kepada
taqdir telah orak dan tanggal dari pokoknya. Kepercayaan kepada Allah telah
lemah, sebab itu dengan sendirinya hilang pulalah kepercayaan kepada diri
sendiri. 1alan menjadi sesat, karena berfikir telah sesat. Pekerjaan rnunkar
dan jahat tumbuh dengan subur , tak ada lagi yang menegor. Kewajiban tidak
dikerjakan lagi, sebab orang telah kehilangan scmangat dan arti hidup: "Se
mua telah taqdir!."

Perobahan hanya dapat dicapai jika orang kembali kepada panjkal ke
percayaan, tempat tumbuhnya cabang-cabang kepercayaan yang lain, yaitu
taqdir. Perangsang yang pertama yang menimbulkan usaha manusia menjauhi
kejahatan dan berbuat baik ialah mengenal kewajiban. Mengenal bahwa kita
dipikuli tugas itaklif]. Disuruh mempergunakan akal untuk memperbedakan
mana yang buruk dan mana yang baik. Percaya kepada nilai hidup sendiri,
tersebab kepercayaan yang teguh kepada Allah.

Kalau kepercayaan ini telah dimulai dari pangkalnya, yaitu Iman kepa
dan Tuhan dengan sepenuh-penuh Iman, maka soal kecil-kecil yang senantiasa
menjadi perbantahan orang yang berjiwa kecil akan hilanglah.

Tuhan menyuruh kita berusaha. Karena berusaha, kita beroleh nikmat :

-I "I

! • .,
"Apa salahnya ? Bukankah itu dapat"ditaqdirkan oleh Allah rIa'ala?", \

~ata' mereka. . . I \ - '.

~an lama ~tan tenggelamlah ummat ini dalam khayalnya. Padahal pi-
hak lain telah menyelamUau'tan dengan kapal selamnya, mengliaIung la~tan
dengan kapal uap atau,kapal motornya\ m.enguasaiudara dengan kapal udara-
nya.

Inilah yang bernama kepercayaan ''Ja..bariyah:'' Maka bentuk al~m me-
. nurnt yan~ digambarkan oleh kaum Jaba~iyah ini, adalah suatu alam yang ka-
. cau, ti~ak n'lenurut aturan, tidak memakai Sunnatullah. Man1!sia ini tidak se-

dikit juga meml?unyai bahagi~n di dalam meneJltukan arah hidupnya. Diajadi '
orang -jahat hukan atas keheq.daknya sendiri.. J~di orang baik pun demikian
pula. Tetapi kalau perut, inereka telah lapar, mengapa'merllka tidak duduk sa-
jarmenunggu ma'kanan'itu mas~k sell'dir1 cJalam mulutnya?1 Mengapa.mer~ka
masih menggerakkan tangannya buat menjamba makaqan itu? '

_ Runtuh Islam dan runtuh kaum Muslirnin, karena kepercayaan ~epada,
taqdir telah orak dan tang gal dari pokoknya. K~percayajln kepadSl Allah telah
lemah, sehab itu dengan seqdirinya hilang pulalah kepercayaan kepada diri
sendiri. Jalan menjac;li sesat,' karena ber~kir' telah sesa~. Pekerjaan munkar

,:dan jahat tumbuh dengan subur, tak ada Jagi yang menegor. Kewajib~r( tidak
". \ I \ #

I' dik~rjlikan )agi, sebab or,ang telah kelJilangan semangat dan arti hidup: ~'Se-
mua.telah,taqdid." , 'I. ,I,'

, , " Perobah.:p:1hl\nya :dapat dicapai jika orang kembali kepada pangkal ke-
percayaan,' tempat tumhuhnya cabang-cabang kepercayaan yang lain, yaitu
taqdir. Perangsang yang pertam/l y.ang menimbutkan usaha manusta menJauhi
kejah~tan ~n berbuat baik ialah mengenal kewajiban. Mengena~ bahwa kita
\dipikuli tugas (taklifJ: '.Disunih mempergunakan akal ~ntuk' memperbedakan
mana yang buruk dan mima yang baik. Percaya kepada nilai hidup sendiri,
tersebab kepercayaan yang teguh kepada Allah. .

Kalau- kepercayaan ~, telah ditnulai dari pangkalnya, yaitu Iman kepa-
da~ Tuhan dengan sepenuh-penuh Iman, maka soal kecilJkecil y~ng se~antiasa
rnenjadi perbantah~ orang yang berjiwa kecil akan'hilanglah.I \ ,

Tuhan menyuiuh kita berusaha. Karena berusaha, kita beroleh nikmat :

/

«('.~ D ~..J')' ~::/~~. 9 ~A ;. /~ ,
, ~, • I•• ' \JC". """"-,,,f4) '•••

..•. .(.,/ ... ./ )

, "Mereka ini1a~, bag; mereka ni~mat atlflgerah, r~rsebab usaha mereka"
. (AI-Baqarah; S. 2 : 202). , " ,
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Tersebab usaha mereka !
Kita tanam padi, bukanlah lalang yang akan tumbuh. Kerjakan sawah

dengan baik. Perbaiki bandar air. tilik musim ke sawah, juga waktunya dan se
lenggarakan jangan dimakan unggas. Maka terbitlah padi dengan suburnya.
Bolehlah kita berkata bahwa itu adalah hasil dari usaha kita. Yakni hasil usaha
kita diberi oleh Tuhan. Dan kalau kita tidak berusaha, lentulah padi itu tidak
akan berbuah. Dalam usaha ini kita sekali-kali tidak lupa akan taqdir. Misal
nya datang wabah padi, datang tikus beribu-ribu. sehingga musnah padi itu.

Atau datang hama belalang yang sangat dahsyat, berrniliun-rniliun ba
nyaknya hinggap pada padi itu. Maka datangnya belalang atau tikus itu te
ranglah bukan atas kehendak kita. Bahkan kita tidak suka. Datang banjir be
sar. Hancur luluh isi sawah yang tclah kita kerjakan berbulan-bulan. Itupun
bukan alas kehendak kita. Yakinlah kita bahwa di samping usaha kita adalah
lagi aturan besar yang kita seketika itu tidak dapat mengatasinya.

Meskipun demikian kcteguhan hati percaya akan taqdir Ilahi, namun
menunggu saja dengan tidak mcmpergunakan daya upaya dan ikhtiar, tidak
pula diizinkan oleh agama. Tidaklah agama melarang mempelajari sebab
sebab datangnya bahaya itu. Sebab taqdir yang didatangkan Tuhan, tidak juga
terlepas dari pada hukum sebab akibat atau Sunnatullah.

Maka dipelajari oranglah obat bagaimana menghalangi perbondongan ti
kus yang merusak tanaman. Dipelajari orang pula obat pembunuh belalang
yang beribu-ribu miliun itu sampai membanteras belalang dengan kapal ter
bang.

Bahkan sebab-sebab terjadi banjir pun dipelajari orang. Mengapa ada
banjir? Mungkinkah terjadi erosi? Mungkinkah hutan di keJiling bidangan luas
sawah itu telah ditebas orang. yang menyebabkan tidak ada hutan yang me
nahan banjir lagi?

Kalau sekiranya kita hanya menunggu taqdir saja, niscaya tidaklah ada
kernajuan hidup prikemanusiaan. Diturunkan Tuhan Allah air hujan dari
Iangit, maka kayu-kayu di hutan membagi dengan teratur turunnya air itu dan
terjadilah sungai-sungai, Di kiri kanan sungai itu dibuat bandaran air untuk
dialirkan ke sawah. Kalau kita tidak pandai mengalirkan air (irigasi) dan tidak
sanggup memetak bumi untuk kebun dan sawah, hanya diterima saja apa yang
ditentukan taqdir. niscaya tidaklah ada kemajuan hidup.

Dan kalau hutan ditebas sampai gundul, tidaklah ada taqdir lain, kecuali
timbulnya banjir. Dalam hal begini, bukankah lebih baik "taqdir" hutan itu
jangan diganggu? Supaya banjir jangan tirnbul?

. ----- ,-'
1(ersebab usaha mereka !
[. Kita\.tanam padi,'bukanlah lalangyang akall tumbuh.\ Kerjakan sawah
dengan baik. Perbaiki bandar ait, tilik musim ke sawah,juga. faktunya dan se-
lenggarakan jangari dimakall unggas. Maka terbitlah padi' dengan suburnya.

-< Bol~hlah kita berkata b~hwa ~tu'adaiah hasil dari usaha 'k.ita.Yakni hasH usaha
. kita diberi oleh Tuhan. Dan k~lau kita tidak berusaha, tentulah padi itu tidak

akan' berbuah. Dalam usaha ini kita sekali-kali tidak lupa akan taqdir. Misal-
\nya datling wabah padi, datang tikus be.ribu·ribu, sehirigga musnw pad! itu.'

~tau datang hama belalang yang sangat d~hsyat, betmiliun-miliun ba-
nyaknya hinggap 'pada padi itu. Maka datangnya belah1ng atau tikus iiu te-
ranglah bukan atas kehenda~ kita. Bapkan' kita tidak suka. patapg. banjir be:
sar. Hancut luluh isi :;awah yang telah k!.!a kerjakan berbulan·bulan. Itupun
bukan atas kehendak kita. Yakinlah kita bahwa di sam,ping usaha kita adalah
lagi aturan besar yang kita seketika itu tidak dapat mengatasinya .

.J . Meskipun demikian !keteguh~ ~ati percaya akan tilqdir Ilahi, namun
me~unggu saja de~gan\ tidak me}Tlpergu~nakandaya,...upaya dan ikhtiar, tidak
pula diizinkan oleh agama. Tidaklah agama mela'rang mempelajari sebab·
sebab datangnya banaya itu.Seb~b taqdir yang didatang~an Tuhan,.tidakjuga
terlepas dari padahukum 'sebab mbat atau·8'u~atullah.

Maka dipelajah·oranglah obat bagaimana menghalangi perbondongan ti-
kus'yangmeru~k tanaman. Dipelajjui' orang pula obat pembun\Jh belalang
xang beribu-ribu miliun' itu sampai membaiiterasjf;>elalan~ dengan kapal ter-"
bang. ." J

Bahkan sebab-sebab t~rjadibanji~ pun dipelajari orang. Menglllfa ada
banjir? ~ungkinkah terjadi erosi? Mungkinkah hutan eli keliling,bidangan bras
sawah itu telah ditebas orang, yang me~yebabkan tidak ada.putan yang me-
nahan banjir lagi? ( .

Kalal} sekiranya kita hanya menunggu taqdir saja, nisclly,a tidaklah ,ada
\ kemaJ'uan hidup' prikemanusiaan. Diturunkan Tuhan Alia}{ air hUJ'an dari

If. ).1

langit, maka kayu-kayu di hutan membagi dep.gan teratur, tUfunnya JUr itu dan
terjadilah'sungai-sungai. Di kiri kanan sungai itu dibuat .bandaran air untuk

'djalirkan ke )saw~. Kalau kita tidak pandai mengalirkan air (irigasi) dan tidak
sanggup memetak bunu untuk kebvn dan sawah,hanya diterima saja apa yang.
ditentukan taqdir, niscaya tidaklah ada kemajuan hidup. , .' "

Da~ kalau hutan ditebas sampai gundul, tidaklah ada taqdir lain, kecuali""-
timbulnya banjir. Dalam hal begini, bukankah Ilebih .baik "taqdir" hutan itu

, jangaI!.diganggu? Supaya banjir jangan timbul?

)

I

, ",.
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Kita yang makan dengan mempergunakan tangan kita sendiri membawa
rnakanan ke mulut. Kits yang rninum dengan mengangkat piala ke bibir. Kita
yang mencari obat dan kita berobat sehingga sembuh. Tetapi sebagai seorang
hamba-Allah yang tunduk dan her-nat kepada Allah, menurut sopan santun
yang diajarkan Nabi Ibrahim - sekali-kali tidaklah kita ikut sertakan ikhtiar
usaha kita, melainkan Allah-lah yang memberi IIita makan dan Allah-Iah yang
memberi kita rninum. Tetapi selanjutnya bila kita ditimpa sakit, meskipun
teranglah bahwa datangnya sakit itu dengan taqdir Allah jua, demi ketunduk
an dan hormat kepada Tuhan - menurut yang diajarkan Nabi Ibrahim selan
jutnya - tidak disebutkan bahwa Allah yang menyakitkan. Karena itu adalah
ucapan yang kurang hormat. Kita hanya berkata " dan apabila aku sakit,
maka Dialah yang menyembuhkan daku ."

Faharnkanlah ini balk-balk,
Alhasil, urnmat Islam sekarang ini adaJah laksana seorang yang hampir

tenggelam dilamun ombak. Janganlah berfikir juga, apakah ada pada saya
ikhtiar untuk melepaskan diri darl dalam gelombang ini, atau semuanya ini

.: , ~//,,/, " ~ /\(1/ • '//~."/" .. /,,'..u.:.,.l~~~ .) ..~ .•....I~ .\. L.lI. .\\'Y--;-- -!:. ~)'. ~-' 1,/ ._r-,s,)tJ '.J
("'-V'~_!,..:J\) ,/ ,
"Dialahyang memberi makanku dan memberi mlnumku: Dan jika aku

sakit, Dialahyang menyembuhkan daku. " (Asy-Syu 'ora..26 : 79-80).

Kalan hama-belalang menyerang kepada sebuah negeri, akan musnahlah
tanam-tanarnan dan kebun. Dalam hal ini tidaklah kita boleh menyerah kepa
da "taqdir" yang nyata timbul karena kesalahan kita sendiri. Kita harus ber
ikhtiar rnernbanteras harna-belalang itu, kalau perlu dengan menyebarkan
racun pcmbunuh belalang dengan kapal-udara, sebagaimana yang telah di
lakukan di Iran, Pakistan, Afghan dan Afrika di zaman sekarang.

Dcngan dernikian terasalah oleh kita be tapa indah dan murninya perhu
bungan di antara kepercayaan kepada laqdir dan percaya kepada ikhtiar , yang
berjalan menjadi satu didalam rnernbentuk pribadi kita, sebagai hamba-Allah
yang tha'at.

Sehabis-habis ikhtiar yang ada pada kita, kita pergunakan. Dengan seka
li-kali tidak lupa bahwa alam ini ber-Tuhan. Meskipun segala sesuatu telah
beres, sesuai dengan apa yang kita kehendaki, namunsebagai seorang Mu'min
tidak juga kita be rani mengatakan bahwa itu adalah "hasil tanganku."

Nabi Ibrahim berkata :

')
,. \

" - (, \ .'

.Kalau haJ?a-belalang menyerang kep~qa sebuah negefi, ;ikan musnahlah,
tanam-tanaman dan kebun. Dalam hal il!i tidaklah kita boleh menyerah kepa-
da "taqdir" yang nyata timbul karena kesalahan kita sendiri. Kita hanls ber-
ikhtiar membanteras \hama-belalang itu; kalau perlu dengan menyebarkanl

racun pembunuh belalang dengan kapal-udara, sebag~imana yang telah di-
lakukan di Iran, Pakistan, Afghan dan Afrika di zaman sek~rang.
, Dengan \iernikian terasalah oleh kita be tapa indah dan murmnya perhu-
bungan di antara kepercayaan kepada taqdir dan percaya kepada ikhtiiu, yang
berjalan ml(njadilsatu didalam membentuk pribadi kita, sebagai hamba-Allah
yang tha'at. - . J • I)

Sehabis-hab~s ikhti9r yang ada pada kita, kita pergunak:an, Dengan seka-
H-kaH tidaki l)Jpa bahwa alam ini ber-Tuhan. Meskipun segala sesuatu telah,
beres, sestiai dengan apa yang kitl,lkenendaki, namunsebagai seorang ~u'min ~
tidak juga kit a be rani mengatakan bahwa itu adalah "hasil tanganku."

Nabi Ibrahim berkata:' - \
. ~ (

,.';;,~i~~ : ,/\(\,/'( "...//~,,/,/,~ ~4,/.v..~~ ~~ ,)~~ ,...J~ ••.. \\. LAt.· \
I' / ••,/. ~ J' .~.J ,,/ .•• ..r-~, '.J
'''.-V'\~y.:J\), -

,
"Dialah yang "rf!cmberi makanku dan memberi mihumku. Dan,jika aku

sakit, Dialah yang menyembuhkan daku .• , (Asy-Syu 'ara •.26 : 79-80 ~ ~ .
\ I /.

• t. " ..

Kita yang makan dengan memper-gunakim tangan kita sendiiif!.lembawa .'
rnakanan ke mulut. Kit-a yang minum dengan mengan]kat piala ke bipir:Kita'
yang mencari obat, dan kita berobat sehingga se)llbuh. Tetl,lpi sebagai Seorang. . .
iliamba-Allah yang tunduk dan h01"1lat kepada Allah.-me~urut sopan -santun
yang diajarkan Nabi IbraWm - sekali-k~li tida,klah ki.ta ikut sertaka~ ikhtiar
usaha kita, melainkan ,Allah-lah yang membed,1fita makan dan Allah-Iah yang
m~befi kita minum. Tetapi 6elanjut~ya bi)~' kit~' ditimpa sakit, meskipun,. ". . ,
teranglah bahwa datangnya sakit itu dengan ta'qdir ,Allah jua, demi ke!unduk-
an dan hormat kepada Tuhan - menurut' yang'diajaikan Nabi Ibrahim ,selan".

, - . \ '

jutnya - tidak disebutkan bahwa Allah yang menyakitkan. Karena.ftu adalah'
ucapan ya'ng kurang hormat. Kit~ hanya berkata " dan "apabila aku ~akit,
maka Dialah yang menyembuhkan daku ."

, f\ahamkanlah ini baik-baik.
Alhasil, ummat)slam sekarang ini adalah la~sana seorang yang hampir

tenggelam dilamun ombak. Janganlah' 6erflldr .ju~a, !lpakah ada pada Saya
ikhtiar untuk melepaskan diri dari dalam 'g~l()mbailg ini, atau semuanya ¥ii

, ~
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Untuk memudahkan pengertian tentang taqdir uan qadar, kita kemuka
kan dua misal yang dekat.

Seorang perempuan memasak gulai yang enak dan lezat rasanya, karena
kena qadar campuran asam-gararnnya, bawangnya dan ladanya dan kelapanya.
Dia dipuji orang karena enak pemasakannya.

Seorang apoteker mencampur obat yang akan dirninum oleh si sakit.
Tiba-tiba tidak disangka, setelah merninurn obat itu si saki! tadi tidak menjadi
sernbuh, Ternyata bahwa si apotheker telah salah mencampurkan obat, tidak
menurut qadar ukuran yang telah ditentukan dokter dalam resep, entah kesi
lapan, atau karena sengaja.

Ahli-ahli Kimia mengadakan penyelidikan tentang qadar unsur sesuatu
pada suatu barang atau benda. Ternyata bahwa segala sesuatu adalah ditakar
rnenurut qadar yang tertentu. Akhirnya kalimat qadar itu telah pindah men
jadi bahasa kita, yaitu kadar. 'Ala ka larnya, sekadarnya.

Dengan ini dapatlah kita mengerti maksud qadar. Allah Subhanahu wa
Ta'ala menciptakan segala sesuatu ialah dengan qadar yang tertentu. Pelaksa
naan itu bernarna taqdir. Mentaqdirkan.

Taqdir artinya hinggaan. atau jangkaan. Hingga dan jangkaan daripada
beberapa anasir mengadakan sesuatu jenis benda, itupun mengandung undang
undang tertentu. Berapa berat air. berapa tekanannya, menyebabkan dia me
nguap, atau membeku jadi es.

Perjalanan rnatahari, bulan. bumi dan bintang-bintang, Perjalanan caha
ya dan ukurannya untuk bilangan tahun, semuanya menurut taqdir.

Biji kelapa menembus tempurung dan sabut, yang keras dan tebal, se
hingga dapat hidup demikian. adalah menjalani taqdir tertentu.

Kita manusia sejak daripada mani ayah dan ibu, dari dalam shulbi dan
taraib, menjadi nuthfah di dalam rahim bunda. Ditilik dengan mikroskup,
nampak pertemuan zat seumpama cacing yang sangat halus, mencari dan ber
temu dengan zat dari ibu yang laksana telor sangat halus, berpadu menjadi
satu. Akhirnya menjadi air segumpaJ (nuthfah). kemudian jadi darah segurn-

8. SegaJa Sesuatu Dengan Taqdir

terserah kepada taqdir Allah Ta 'ala?
Lekaslah berenang ke tepi dan lepaskanlah diri dari bahaya tenggelarn

itu! Tak usah berfikir lagi siapakah punya taqdir dan adakah ikhtiarku? Dan
bersyukurlah kepada Tuhan, karena usaharnu melepaskan diri berhasil!

- -,
I

I'
terserah kepada taqdir J\.llah Ta'ala? r'

l..ekaslah berenimg ke tepi dan lepaskanlah diri dari bahaya tenggelam )-
itu! Tak u~ berfikir.lagi siapakah puny'll taqdir dan ad~kah ikhtiarku? Dan
bersyukurlah kepada Tuhan, karena tisahan1u melepaskan" diri"berhaSill,. ~

8. Segala Sesuatu Deoga!) Taqdir

Untuk memudahkan peogertian ten tang taqdir dan qadar, ldta kemuka-
, \ -) "

kan dua misal yang dekat: .'
Seorang perempuan memasak gulai yang enak-dan lezat nlsanya, karena

k~a qlldar campuran asam-garamnya, bawangnya dan ladanya dan kelapanya:
Dia dipuji ,orang'karena enak pemasakannya.

Seorang apoteker mencampur obat yang akan diminum bleh si sakit.
Tiba-tiba tidak disangka, setelah merninum obat itu si sakit fadi tidak menjadi
sembuh. Te~nya~a bahwa si apotheker telah salah mencampurkan obat, tidak
menurut qadar ukuran yang t~lah ditentukan dokter dalam resep, entah kesi·
lapan, atau karen a sengaja. .. _ "-

Ahli-ahli Kimia mengadakan penyelidikan tentang qadar unsur sesuatu
pada suatu 'barang atau benda. Ternyata bahwa segala sesuatu adalah ditakar '
menurut qadar .yang tertentu. Akhirnya kalimat qadar itu telah pindah men-
jadi bahasa kita,yaitll kadar. 'Alaka'larnya, sekadarnya. .

Dengan ini dapatlah kita mengerti maksud qadar. Allah Sub~9ahu wa
~a'~la menciptakan segala sesuat~ ialah dengan qadar 'yang tertentu. Pelaksa·
naan itu bernama taqdir. Mentaqdirkan.

/ Taqdir artinya hiriggaan, atau ja'ngkaan. Hingga' dan jangkaan "daripada
beberapa anasir mengadakan sesuatu jenis ~enda, itupun mengandung undang~
undang tertentu. Benipa be rat air, berapa tekanannya, menyebabkan dia me-
nguap, atau membeku jadi es. , - ," 1

Perjalanan matahari, bulan, bum~dan bintang.bintang: Perjalanan caha-
ya dan ukuianny~ untuk biIangan tahun, semuanya menurut taqdir;

Biji kelapa menembus tempuru~g dan sabut, yang keras dan tebal, se>
hingga dapat hidup denrlkian, adalah menjalani taqdir terJentu.(

, Kita manusia seja.k daripada mani ayah dan ibu, dari dalam I shu/bi dan
taraib" menjadi nuthfah di dalam rahim bunda. Ditilik denga~ mikroskup,
narripak pert~muan zat seumpama cacing yang ~angat haJus, mencari dan ber- '
temu dengan zat dari ibu yang laksana telor sangat halus, !Jerpadu mevjadi ' \
slltu. Akhirnya menjadi air segumpal (nuthfah), kemudlan jadi darah segum-

I
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Tidaklah adil, dan tidaklah benar kalau sama saja kesanggupan manusia,
baik dalam kemajuan mendapat hart a bend a dan kekayaan, atau dalam kecer
dasan otak berflkir. Tidaklah adil' kalau kehidupan sosial orang satu saja co
raknya, demikian juga kedudukan politiknya. Sebab itu tidak pula adil kalau
sama pula ganjaran dunianya atau pahala akhiratnya. Hidup yang adil di selu
ruh alam ialah pembahagian tugas yang sebai-baiknya. Kehidupan yang adil di
dalam masyarakat manusia hanya tercapai jika ada kepala, ada tangan, ada
kaki dan seterusnya. Tubuh yang sehat dan adil pun ada kepala, tangan. kaki,
perut dan seterusnya. Hancurlah keadilan kalau gigi terletak di ketiak dan
mata di arnpu kaki. Hancurlah keadilan kalau kepala yang berjalan di tanah
dan kaki yang berfikir! Maka tujuan keadilan di dunia, atau apa yang dinamai
dalam kalimat baru yaitu "Keadilan Sosial" ialah "meletakkan sesuatu di

pal (mudlghah), kemudian menjadi daging segurnpal ('alaqah) dan seterus
nya, semuanya menurut taqdir.

Maka bila dipandang dari keseluruhan, tidaklah lepas taqdir dari ke
adilan. Sebab undang-undang yang sejati adalah undang-undang yang adil,

Sepintas Ialu kita menampak perbedaan jalan taqdir _ Seorang berusaha
keras, mendapat hasil sedikit. Seorang lalai, mendapat hasil banyak. Seorang
berbuat salah terlepas dari hukuman. Seorang berbuat baik, kena tuduhan
dan terhukum.

Timbul pertanyaan, bagaimana menyelesaikannya?
Penyelesaian itu mudah saja, kalau jiwa telah diberi beralas dengan

lman! Yaitu : kitakah yang harus menentukan kehendak Tuhan, atau Tuhan
kah yang harus menentukan kehendak kita?

Orang yang bersalah, tetapi bebas dari hukuman, kalau didalam-daIami
dari segi lman, dengan ikhlas, bebas dari hukum itu adalah hukuman! Sebalik
nya, seorang yang tidak bersalah, beroleh suatu hukuman. Bagi jiwanya yang
rnurni, ini bukanlah hukuman. Bagi orang yang menjauhi Tuhan, seluruh hi
dup itu adalah hukuman, walaupun dia tinggal dalam istana. Bagi seorang
yang tidak merasa bersalah kepada Tuhan, seluruh hidup itu adalah nikmat,
walaupun dia di dalam terungku penjara!

Sekarang timbul pula pertanyaan lain: "Mengapa ada perbedaan hidup?
Ada yang dapat kedudukan tinggi, dan ada yang rendah, Ada buruh dan ada
majikan! Ada yang menteri dan ada pula jadi opas? Adakah ini adil?"

Jawabnya : Hidup yang tidak ada pembahagian pekerjaan adalah suatu
hidup yang tidak ada keadilan. Kalau semua orang menjadi menteri, atau jadi
presiden.itulah hidup yang sebenar-benar tidak adil!

/

)

pal- (mudlghah), kemudian menjadi daging segumpal ('alaqah) dan 'seteru~-
nya; semuanya menurut taqdir. (
. Mak1l bila dipandang dari keselurphan; tidaklah lepas taqdir dari ke,
adilim. Sebab undang-undang yang sejati M~lah unda~g'-ul\dang yang ad,il. '

SepintaslalIJ kita jnenampak· perbedaan jalan taqdir. Seora~g berusaha
keras, mendapat hasil sedikit. Seorang lalai, me'6dapat hasil bimyak. Seorang
berbwt salah terlepas dari hukuman. 'Seor,ang berlmat baik, kena tuduhan _
dan terhu)rum. -~. )' )

Timbul pertanyaan, bagaimana menyelesaikannya? )
Penyelesaian itlt. rilUdah saja, kalau jiwa teiah dlberi beialas, dengan'

Iman! Yaitu : kitakah yang harus menentukim kehendak Tuban, atau'ruhan-
kahyang harus men~ntukan kehendak kita?-

Orang yang,b~rsalah, tetapi be'bas dari hukurr{an, kalau didalam-dalami
, dari segi Irnan, depgan ikhlas, bebas dari hukum itu adalah hukurnan'! Sebalik-

, nya, seora.ng yang tidak bersalah, bero\eh suatu hukuman. Bagi jiwanya yang
murni, ini btikanlah hukuman. B~gi orang yang menjauhi Tuban, seluruh hi-
'dup itu adalah hukurnan, walaupun'dia tinggal1dalam istana. Bagi seorang
yang tidak merasa bersalah kepada Tuhan, seluruh hidup itu adalah nikmat,

'walaupun dia di dalam terungku penjara! I 1

\Sekarang timbul pula ,pertiiny~an lain: "Mengapa ~da perbedaan hid up!
Ada yang dap;lt kedudukan tinggi, dan ada yang rendah. Ada buruh dan ada
,rnajikan! Ada Ylmg menteri dan/ada pula jadi opas? Aflakah ini adil?" II

Jawabnya: Hidup y~g tidak ada pembahagian pekerjaan adalah suatu )
hidup yang tidak ada keadilan. Kala'u semua orang menjadi menteri, atau jadi
presiden,itulah hidup yang sebenar-benar' tidak adil! •

J \ - '" ••

Tidaklah adil, dan tidaklah b~ilar kalau sarna saja ke~anggupan manusia, .
baik dalam kernajuan mendapat harta benda dan kekayaan, atau dalarn kecer-

\ I I -- I j ,

dasan otak berftkir. Tidaklah adil'kalau kehidupan sosia~ orang satu saja co-
raknya, dernikia!1 fuga kedudukan politikriya. Sebab itu tidak pula adil kalau
sa~ pula ganjaran dunianya atau pahala akhjratnya. Hidup yang adil di selu-.
'ruh alam ialah pembahagian tugas :yang sebai-baiknya. Kehidupan yang adil di
dalam rnasyarakat' man usia hanya tercapai jika ada kepala, ada tangan, ada

( kaki dan seter~snya. tubuh yang se~t dan adil pun ada kepala, tangan', kaId,
. pen"t dan seterusnYa. Hancurlah keadilan Kalau ~gi terletak di ketiak dan.

rnata di ampu kaki. Hancurlah keadilan kalau kepala yang berjalan di tanah'
dan kaki yang berfikir~ Maka tujuan keadilan'di dunia, atau apa yang di~amai
d,ala'm kalimat baru yaitu "Keadilan Sosial" ,ialah ,"meletakkan sesuatu di.

, '
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Semua dengan ukuran dan hinggaan tertentu : Itulah taqdir.
Maka perbedaan corak hidup dan pcrbedaan penghasilan, bukanlah di

luar dari keadilan. Dan bukan pula taqdir Allah yang kacau balau. Sebab ka
lau hidup di dunia tidak sarna, maka perhitungan di sisi Allah pun tidak sarna.
Ukuran lampu listrik dan kcsanggupannya memberi cahaya pun tidak sarna,
ada ukuran 1000 wat dan ada ukuran 100 wat. Kalau tuan tidak mernasang
kan "skring", mernbagi-bagikan cahaya itu, hanguslah lampu itu oleh cahaya
nya sendiri. Dan apabila lampu listrik dengan ukuran 100 wat, dinyalakan ha
nya 70 wat, dia pun bercahaya juga, tapi muram!

Ada lampu yang sangat bersinar menyilaukan mata manusia, padahaJ ge
lap di sisi Allah. Orang pandang dia sangat besar, padahal cahayanya yang se
benarnya gelap di hadapan Allah. Banyak pula lampu kurang terang nampak
oleh mata insani, namun dia bersinar dalam batinnya menuju jalan yang be
nar! Manusia menyangka remeh saja, padahaJ dia besar di sisi Allah!
• Memang sangatlah dalam bekas taqdir dalam membentuk insan. Lampu
telah dibikin, watnya sudah ditentukan. Kita diberilah kesempatan mernenuhi
cahaya sepenuh wat itu. Bahkan pendapat secara filsafat ini telah direnung
dan disetidiki oleh ahli-ahli jiwa dan ahli-ilmu-insan (antropologi). Sudah agak
jauh orang menyetidiki ten tang lapis tidak sadar dan mana lapis kesadaran pa
da jiwa kita. Kebanyakan perangai dalam hidup ditentukan oleh itu. Diselidiki
orang pula pengaruh zat-zat daripada kalori, vitamin dan juga pengaruh hor
mono Ada orang yang giat dan tangkas, dan ada yang lernah kemauan, karena
zat-zat yang ada dalam darah. Bukan sedikit pula pengaruh syahwat, kelamin,
perjenisan di dalam menentukan pernarah, penakut, perajuk, lekas naik darah.
Maka kelihatanlah perbedaan setiap diri dalam menempuh hid up. Berbeda
kesukaan, perangai, kecenderungan. Berlain sikap masing-rnasing menghadapi
satu soal yang serupa.

Semua itu dengan taqdir-hinggaan, jangkaan.
Semuanya ini telah diletakkan ke bawah teropong ahli ilmu jiwa dan tu

buh. Kadang-kadang perangai pun dapat berobah karena perobahan makanan,
perobahan udara dan perkisaran tempat tinggal. Sungguhpun demikian, tidak
lah si Arnat menjadi si Ali. dan si Wongso menjadi si Daeng Kulle!

I1mu jiwa pun mengatakan pula bahwa ada manusia ditimpa sernacam
penyakit "mengganjil." Kadang-kadang bertambah tinggi kedudukan sese
orang. bertambah dapat ditonton keganjilannya itu. Napoleon yang gagah be
rani, amat "takut" melihat katak. Ada orang yang suka sekali menghitung

tempatnya", atau "mengembalikan sesuatu kepada tempatnya yang sebenar
nya."

\

),

r '-
tempatnya", atau "mengembalikan sesuatu kepada tempatnya' yang 'sebenar- '
nya." /

Semua'dengan ukuran dan hinggaan tertentu : Itulah taqdir.
, IMaka perbedaan corak W4up dan perbedaan penghasilan, bukanlah di

-Iu:!! dari 'keadllan. Dan bukan pula taqdir Allah ~ang ]cacau balau. ~bab ka-
lau hidup di dunia tidak sarna, maka p~rhitungan di sisi Allah pun tidak sarna.
Ukuran lampu listrik dan kesanggupamlya memberi cahaya pun'tidak sarna,
ada ukuran 1000 wat dan ada ukuran 100 wat. Kalau tuan tidal.5memasang-
kan "skring", membagi-.bagikan cahaya itu, hanguslah lampu itu oleh cahaya- .
nya .sendiri. Dan apabila lampu 1istrik dengan uRura~ 100 wat, dinyalakan ~a-
nya ,70 wat, dia pu~ bercahaya juga, tapi muram!

Ada lampu yang sangat bersinar menyililUkan mata manusia, padahaI'ge-
lap di sisi Allah. Ora~g pandang dia'sangat besar, padahal cahayanya(yang se- I ,

benarnya !gelap di hadapan Allah. Banyak pula lampu kurangterang nampak ' I

oleh mata insani, namun dia befsinar dalam batinnya menuju jalan yang be-
,~ar! M~nusia menyangka remeh saja, padlihal dia besar di sisi Allah! . '
• Memang sangatlah dalam be,kas taqdirdalam membentuk msan. Lampu
tela~ dibikin, watnya sudah ditentukan. Kita diberilah kesempatan memeilUhi
cahaya sep~nuh ~at itu. Bahkan pendapat secara filsafal ini telah direnuilg
dan diselidiki oleh ahli;'ahli ji~ idan ahli-jlmu-insan (antropologi). Sudah agak
jauh orang menyelidiki ttmtang lapis tidak sadar dan mana lapis kesadaran pa-
da jiwa kita. Kebanyakan perangai dalam hidup ditentukan oleh itu. Diselidiki '. )
orang pula peng~~uh zat-zat daripada kalori, vitamin dan juga pengaruh hot-

(mon; Ada orang yang giat dan tangkas, ?an ad~ yang l,ernah kemauan, karen~
zat-zat yang ada dalafrl darah. Bukan ~dikit pula peq.garuh syahwat, kelaJlljn,
peIjenisa~ di dalam menentukan pernarah, penakut, perajuk, lekas naik darah.
Maka kelihatanlah perbedaan setiap dIri dalam menempuh ·hidup. Betbeda
kes~kaan, perangai, kecenderungan. Berlain sikap masing-masing menghadapi
satu soal yang'serupa. I ' , " /

Se'mua itu dengan taqdir-hinggaan,ljahgkaan.
, , Semuanya ini teiah diletakkan ke bawah teropong ahli ilmu jiwa dan tu-

, \

buh. Kadang-kadang perangai pun dapat berobah karena perobahan makanan,
perobahan udara dinperkisa~an tempat ful.ggal. Sungguhpun 'd~rnikian, tidak-
lah si Amat menjadi si Ali,dan s~Wongso menjadi si Daeng Kulle!

. Ilmu. jiwa pun ,mengatakan pula baliwa ada nianusia ditimpa 8emacam
penyakit "men~anjil." Kadang-kadang bertimbah tinggi kedudukan' sese-
orang, bertambah-dapat dilonton keganjilannya itu. Napoleo';l yang gagah be~.
rani, amat "takut" melihat k,atal<,.Ada orang 'yang suka sekali menghitung'
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tonggak kawat.vatau menghitung anak tangga. Semua hendak dihitungnya.
Pengarang Inggeris Genson tidak senang hatinya kalau berjalan di dekat pagar,
tidak menyentuh pagar itu. Kalau ada satu tonggak pagar yang ketinggalan di
sentuhnya, diulanginya balik lalu dipegangnya. Ada orang berani, tatapi ge
metar melihat tikus. Ada Nyonya besar kaya raya, atau suaminya berpangkat
tinggi, masuk ke dalam toko tidak senang hatinya sebelum mencuri! Walau
pun barang kecil-kecil, Walaupun di rumahnya dia tidak kekurangan barang!

Menurut teori ilmu jiwa, ini dinamai "lapis jiwa yang tak sadar l" atau
"AI-'Aqlul Bathin."

Ahli ilmu jiwa rnengakui bahwa akaJ sadar kita ini, yang lahir ini, kerap
kali tidak dapat melawan kehendak akal batinnya itu. Di waktu yang derni
kian akai lahir tidak dapat mengendalikan diri kita. Sebab itu maka orang
yang bersikap jujur dengan penuh kesadaran, mungkin menjadi seorang yang
tidak jujur dengan tidak disadarinya.

Itu adalah mengenai i1mu jiwa orang seseorang. Bagaimana pula menge
nai i1mu jiwa orang banyak? (rnassa-psikologi)? Bukan sedikit terdapat se
orang yang lemah lembut, yang biasa berfikir tenang. Bila tenggelam ke dalam •
jiwa orang banyak tidak dapat menguasai dirinya lagi.

Menilik kepada semuanya itu dapatlah bertambah kepercayaan kita
akan seluk beluk undang-undang di dalam alam ini, yang semuanya itu tidak
ada yang terlepas daripada jangka dan ukuran tertentu, yang bernama
"ta qdir ."

. ) ,.

tonggak kawat,.atau' .'menghltung anak tangga. Semua hendak dihitungnya.
Pengarang Inggeris ~enson tidak stl.nanghatinya kalau berjalan di .dekat pagar,
tidak menyentuh pagar itu. Kalau ada satu tonggak pagar yang ketinggalan di-
sentuhnya, diul~ngiriya balik lalu dipegangnya. Ada orang berani, tatapi ge-
metar melihat tikus. Ada Nyonya be~r kaya -Taya,atau suaminya berpangkat'
tinggi, masuk ke dalam toko'tidak senang hatinya sebelum meneuri! Walau-
pun' barang keeil-keeil. Walaupun di rumahnya dia tidak kekurangan barang!

Menurut teori ilmu jiwa, ini c;linamai "lapis jiwa yang tak sadar !" atau
"Al-'Aqhil Bathin." ,

Mli ilmu jiwa mengakui bahwa ak'al sadar kita ini, yang lahir ini, kerap
kali tidak dapat melawan kehendak akai. batinnya iiu. DLwaktu. yang demi-
Kian 'okai tahir tidak dapat mehgendalikan diri kita. Sebab itu maka mang
yan~ bersikap jujur 'dengan pen,,!h kesadaran, mungkin menjadi seorang yang .
tidak jujurdengan' tidak disadarinya. . . ' .

Itu adalah mengenai ilinu/jiwa orang seseorang. Bagaimana .pula menge-
nai ilmu jiwa orang banyak? (massa-psikologi)? Bukan sedikit terdapat re-
orang yang lemah lembut,. yang biasa berfikir tenang. Bila tenggelam ke dalam"
jiwa orang banyaktidak dapat menguasai dirinya lagi., 1

. Menilik kepada semuanya itu 'dapatlah bertambah kepercayaa,n kita
akan seluk beluk unctang-undang d~ dahlm alam irii, yang semuanya'itu tidakr

ada yang terlepas daripada. jl!!1gka.'dan ukuran tertentu, yang berna.ma'
"taqdir."· -

(
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"Dan mereka berkata, kami percaya kepada Alltlh dan Rasul-Nya dan
kami tha'at. Kemudian ttu berpalinglah satu golongan daripada mereka. Dan
mereka yang berpaling itu tidaklah orang yang beriman: "{An-Nur; S.24:47).

I. Percaya kepada ADahdan berserah dirikepada-Nya

Sekarang saya telah percaya kepada Allah. Artinya sekarang saya teIah
mengenal siapa Allah, kenai dan yaqin. Maka sekarang saya berserah diri
kepada-Nya, Menyerah dengan sebulat hati. Artinya segal a perintah dan
hukurn-Nya aku tha'ati; suruh-Nya aku kerjakan, larangan-Nya aku hentikan,
dengan segenap-kerelaan. Iman aku dengan Dia dan Islam aku kepada-Nya.
[Amantu bll-lah wa aslamtu lahu].

Maka kalimat Iman dan Islam, percaya dan menyerah, adalah dua kali
mat yang tidak tereerai selarna-lamanya. Tidaklah eukup percaya saja, padahal
tidak menyerah. Dan menyerah tidaklah sempurna kalau tidak dengan keper
cayaan.

A1amat kita pereaya kepada-Nya, tentu kita ikut perintah-Nya. Dan kita
mengikut perintah adalah karena pereaya. Kesimpulan daripada keduanya,
yakni kepercayaan dan ketundukan, itulah agama.

Mengalcui dirinya beriman, padahal tidak rnengikut perintah, belumlah
bernama Mu'min. Tuhan berfirman:

.~ ~./ ~ ~. /. ''t /t/~((;J;\ /.\~_'.~\\,"2» \, \t\ -<1\,,-!.//~~iY.tt!~~", ~~J;.'J/;, '-'_f'y:!J
.._,..A-_" '// " , y

(tv_vJ,) .~jl~ ~.J'\;J ~~~- .,..

DAD IX
IMAN DAN 'AMAL SHALEH

('Aqidah dan 'Ibadah]

( /

BABIX
lMAN DAN' AMAL SHALEH

('Aqidah dan 'Ibadah) "
; .

1. Pereaya ~epada Allllh dan berserah diri kepada- Nya",
- '" " ,Sekarang saya telah pereaya kepada Allah. Artihyasekarang sayatelah

~m~Qgeilal. siapa Allah, ken,l dan yaqin.' Mak,a sekar~ng, saya, berse~~h diri
,ke~ea:Nya.~enyerah dengaiL~ebulat hati. ,J\~inya.'~egala per~tah' dan

. : h.ukuJt1:Nya,l!~u tpa).ti; suruh·Nya aku kerjakan, larangan-Nya aku heotikan,
, dengan segenap·kerelaan. !man' aku dengan "Dia dan Jslamaku kepada-Nya .
. (A'mantu' bil-lah. wa'aslamtu liihu).' '

, : '."{ Ma~ kaU.~a~ lm,an dan Islam, pe,!caya, dan menyerah, adalah dUll'kaH-
, . "mat yang tidak'tercerai selama-4lJnanya. Tidakl,!lh cukup percaya saja, padahal

, tid3k m,enyerah. Dan menyerah tidaklah 'sempurna kalau tidak dengan leeper-
cayaan. : ,

Alamat' Idta percaya kepada-Nya,tentu kita ikut perintah-Nya.Dan kita, '

mengikut perintah ,adalah karena percaya. Kesimpulan darip~da keduanya,
yakni kepere~yaan.dan ketundukan:itulahagama. '"' '

"'Meng;lkui dirjnya beriman, padahal tidak mengikut perintah, belumlah
, bernflIDa'Mu'min. Tuhan berfirman:
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Mengaku saja percaya kepada Tuhan, padahal tidak mengikut perintah,
atau tidak menjalankan isi Qur'an, atau tidak menuruti sunnah Nabi, kalau
kita fikirkan mendalam, bukanlah Iman lagi dan halusnya bukanlah Islam.

Mengakui percaya kepada Tuhan, apakah keberatan mengcrjakan perin
tah-Nya? Mengakui percaya kepada Tuhan, apakah keberatan menghentikan
larangan-Nya?

Mengakui diri seorang Islam, padahal tidak mengerjakan sembahyang
yang lima waktu. Cobalah fikirkan, benarkah pengakuan ini? Mengakui diri
seorang Islam, padahal enggan mengeluarkan zakat hartanya? Sebab apa?
Apakah lantaran merasa bahwa harta itu bukan pemberian Tuhan? Mengakui
diri seorang Islam, padahal enggan melakukan puasa bulan Ramadhan. Apa
kah sebabnya? Apakah lantaran takut lapar? Mengakui diri seorang Islam,
padahal ongkos sudah cukup dan syarat sudah cukup, tidak mau mengerjakan
haji? Apakah sebabnya? Bukankah ini lantaran pengakuan itu belum bulat?
Lain di mulut lain di hati?

Cobalah tanyai sendiri! Apakah beratnya mengerjakan perintah?
Ada orang yang menjawab: asal hatiku sudah percaya, dan budiku de

ngan sesama makhluk sudah baik, beribadat dan beramal tidak perlu lagi.

Mendengar jawaban ini sudahlah bertambah nyata bahwa Iman dan
Islamnya belum ada. Sebab Islam bukanlah semata-mata kepercayaan dan
pengakuan.

Menjadi orang Kristen pun adalah hati baik. Menjadi orang Yahudi
pun adalah hati baik. Demikian juga menjadi orang Buddha. Ada pun setiap
agama itu ada caranya sendiri, amal dan ibadatnya sendiri. Kalau mengakui
hati baik, padahal keberatan mengerjakan perintah agama, tandanya hati
tidak baik.

Perpaduan yang tidak terpisah di antara kepercayaan dan penyerahan,
di antara aqidah dengan 'ibadah, di antara pengakuan hati dan perbuatan itu
lah agama yang sewajarnya. Maka agama itulah yang dinamai agama "Islam."

Kemudian diperbuatlah kaidah, bahwasanya agama Islam ialah: Agama
yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad s.a.w. denganperantaraan
Jibril, termaktub Qur'an dan ditafsirkan oleh Sunnah.

Sunnah ialah perjalanan: yaitu jalan raya yang lurus yang akan ditern
puh, yang telah dilalui oleh Nabi dan kita ikuti dari belakang. Atau tradisi
Nabi.

I "

, ' ( ,

Perpaduan yang tidak terpisah di ~ritara keperc~~aan dan penyerahan,
di antara aqida:h dengan ,'ibadah, ,di antara pengakuan~hati dart perbuatan itu" I

lah agama yang se;ovajarnya. Melka aga:ma it1Jlah yang dinamai agama "Islam::l

KemJdian diperbuatlah kiudili, bahwasanya agam~ Islam ialah; Agama
. )

yang diw(lhyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan perantaraan
Jibri!, termaktub Qur{in dan dita[sirkan oleh Sunnah.·

'.' . S~nnah' ialah perjalanan: y3itu jalan raya yang lurus yang akan difem-
puh, yang telah dilalui, oleh Nabi dan kita ikuti dari belakang. Atau, tradisi
Nabi, (,

. Me~gaku \saja percaya kepada Tuhan, padahal tidak mengikut perintah,'
atau tidik menjalankan lisi Qur'an, atau tidak menuruti sunnah Nabi~'kalau
kita fikirkan mendalam, bukanlah Iman lagi Elan'halusnya bukanlah Islam.

Mengakui percaya kepiida,.Tuhan, apakah keb~ratan mengerja,kan pe;in-
tah-Nya? Mengakui percaya kepada Tuhan, apakah keberatan menghentikan
larangan-Nya?' .

) j.
.I Mengakui diri seoran,g Islam, padahal tidak mengerjakan sembahyang
yang lima waktu .. Cpbalah fikirkan, benarkah pengakuan ini? Mengakui diri
seoran~ Islam, padahal enggan mengeluarkan zakat hartanya?' Sebab, apa?

. ApakalIlaqtaran 'm,erasa bahwa ha!ta itu bukan perriberia~ Tuhan? Mengakul
'dirf seorangc,Islam, padahal enggan melakukan pl.\asa bulan Ramadhan. Apa-
"kah sepabilya? Apakah lantanin talcut lapar? ~engak~i diri seorang I~lam,
padahal' ongkos sudah cuk~p dan syarat sudab cukup, tidak mau mep.gerjaka~
haji? Apakah sebabnya? Sukankah it1ilantaran pengakuan itu belum .9plat? I

Lain'di mulut lain, di hati? ~, '-
. . r .J r

. Cobalah tanyai sendjri! Apakah 'bf\ratnya mengeljakan perintat\?
I Ada orang yang menjawab: ast! hatiku sudah percaya, d~n budiku de- .

ngan sesama makhlQk sudah baik, beribadat dan beramal tidak perlu lagi.

, '.Me~dengar)awaban,ini sudahlah bertambah nyata)bah~a Iman dan
Islamnya belum ada: Sebab Islam bUkanlah semata-mata kepercayaan dan
pengakuan. '" . ' .

} J ' ,

. ~enjadi orang Kristen. p~m adalah 'hati baik. Menjadi orang Yahudi
pun adalah hati baik. ~mikianjuga l)1enj~d) orang Buddha. Ada pun setiap
agama itu ada caranya send.iri, amal dan ibadatnya sendiri. Kaiau mengakui -
hati. baik,' padahaI keberatan mengeijakan perintah agama, ta~danya hati
tidak baik.

j
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"Barangsiapa yang meninggalkan sembahyarg dengan sengaja. sesung
guhnya dia telah kafir dengan terang-terangan. .. (Dirawikan oleh Ath-Thabra
ni dari Anas].

Kita katakan menjadi perbincangan hebat, sehingga sampai kepada per
timbangan wajib atau tidaknya mengqadla sembahyang yang sengaja ditinggal
kan. Maka adalah ulama yang mengatakan bahwasanya satu waktu sernbah
yang yang sengaja ditinggalkan, tidaklah perlu diqadla lagi. Itu adalah dosa
besar. Gantinya tidak lain adalah taubat. Ada yang mengatakan bahwa telah
tanggal dengan sendirinya nikahnya dengan isterinya.

Kalau kita ingin hendak menjadi orang Islam, lebih baik kita masuk
kepada faham ini sarnpai sedalarn-dalamnya, Dan faham ini bukanlah mene-

Kalau perbuatan kita telah meruntuh agama, apakah nama kita?
Bahkan ada lagi hadis lain, yang sampai menjadi perbincangan panjang

lebar di dalam kalangan ulama-ulama, yaitu ;

"Sembahyang itu adalah tiang agama. Barangsiapa yang meninggalkan
sembahyang adalah dia meruntuh agamal. "{Dirawikan oleh Al-Baihaqi dari
'Umar bin Khaththab].

Sabda Nabi:

A1angkah ganjilnya jawab ini. Ini adalah alamat bahwa Islam hanya di
kenai pada kulitnya saja.

Tuan hendak berjuang menegakkan cita-cita Islam. dalarn masyarakat,
dalam negara, ekonomi. politik dan sebagainya atau setidak-tidaknya dalam
diri tuan, pada hal sembahyang tuan tinggalkan. Inilah alamat bahwa rumah
yang hendak tuan bangunkan itu, tuan tegakkan di alas liang yang lapuk.
Atau tuan mendirikan rumah tidak mernakai tiang. Maka selamanya rumah
itu tidak akan tegak. Rumah baru berdiri apabila dimulai dari sendinya.

( /,

I,
, Alangkah -ganjilnya jawab ini.. IIii adalah alamat bahwa Islam hanya di-

kenal pada kU!it~ya saja. . , ) " '
, r !

~ "Tuan hendak berj~ang me~ega~an cita-cita Islam, dalam n;tasyarakat,
) da,lam negara, ekonorni, politik dan sebagainya atau setidak·tidaknya dalam, I

diri tuan, pada hal sembahyang, tuan tinggalkan. IIiifaWalamat bahwa rumah '
, yang hendak tuan bangunkal} itu, tUllD tegakkan di ata~ tiang yang, lapuk. '

Atau tuan'mendirikan rumah tidak memakai tiang. Maka selamanya rumah .
itu tidak akan tegak. RUfnah baru berdiriapabila d'imulili. ciari' sendinya. _ "

Sabda Nabi: '-
I (.I

. I,. I ,.'\'

"Sembahyang itu adalah tiang agama. Bqrangsiapa yang. meninggalkan
• I sembahyang adalah dia meruntuh agamal, " (Dirawikan oleh Al·Baihaqi dati

'Urrzarbin Kh'aththab). , ").
~ L ,

Kalau perbuatan(kita tela:h meruntuh agama, apakah nama kit a? .
.Bahkan,ada,lagi hadi$ lain, yang sampai menjadCperbincangan panjang

,Iebar di dalam kalangan ulama-uJama, yaitu : , / '

'r \' J '
, , , ; //.~~ 0'/ ~.,,/~ .J'/,i' ~t ~t// or/
/~oJ:l~V~".!J..J). \ '\~" .~ \~.' O~\ ~ j. J /'
~ • • '! .:J~, t ,.., "- I :..r V""-

I

"Barangsiapa yang 'merlinggalkan sembahya,;g deng~n sengaja, sesung-
guhnya dia telah kafir dengan terang-terangan." (Dirawikan olehlAth-Thabra-

~ ni dati Anas).

" Kita katakan menj~di' perbincangan.,hebat;sehingga sa~pai kep~da i>~r- :
timbangan .wajib atau tidaknya mengqadla sembahyang yang sengaja ditinggal-)
kan. Maka ,ad:iIah ulama yang menglltakan bahwasanya satu waktu sembah-
yang yang sengaja dltinggalkaI!, tidaklah perlu diqadla lagL Jiu adalah dosa
besar. Garttinya tida'k lain adalah t~ubat. Ada yang mengat~an' bahwa tela~
tanggal dengan sendirinya nika¥ya dengan isterinyil. \' "

Kalau kita ingin hendak menjadi orang Islam, lebih paik kita masuk
kepada faham ini sampai sedalam-dalamnyat Dan faham iriibukanlah mene-

,
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Kenangkanlah kisah Iblis. Tersebut di dalam riwayat bahwa Iblis itu
pada mulanya adalah penghulu segala malaikat. Karena saking tha'atnya, se
hingga tersebut bahwasanya tidak ada lagi sejengkal bumi pun dan setempat
langit pun, yang di sana Iblis belum pemah ber'ibadat. Tetapi pada suatu
masa dia diperintah menundukkkan rnukanya, sujud kepada Adam. Dia eng
gan dan dia membesarkan diri, maka adalah dia menjadi kafir.

Sederhana saja hukuman itu. Dia keluar dari disiplin Ilahi, Disuruh
sujud tidak sujud; kafir! Habis perkara. Maka pengakuannya selama ini ten- •
tang ke-Esaan Allah tidaklah berfaedah lagi. Karena pengakuannnya tidak di
ikuti oleh ketha'atan, pada waktu perintah datang.

Hakikat yang demikianlah yang menyebabkan Abu Bakar Khalifah
Rasulullah yang pertama memerangi orang yang enggan membayar zakat.
Walaupun bagaimana pada mulanya Umar mencoba menghalanginya. Dengan
kontan Abu Bakar menjawab "Derni Allah, saya tidak mau rnemperbeda
bedakan orang yang meninggalkan sembahyang dengan yang enggan menge-

Kalau nian cintamu tulus
niscaya perintah-Nya engkau tha'ati
Sebab orang yang bercinta kepada kecintaan
Patuh dan tunduk sepenuh hati."

"Engkau durhakai perinrah Tuhan,
Padahal di lahir menyatakan cinta

Di dalam alam ini mustahil
Di dalam alam ini pun ganiil.

rawang, tetapi menurut manthik atau logika yang sewajarnya.
Kalau kita telah percaya kepada Tuhan, tentu kita cinta kepada-Nya.

Kalau kita cinta kepada-Nya, tentulah kita sudi berkurban menurut apa yang
dikehendaki-Nya. Cinta yang tidak sudi berkurban, menurut yang terpakai
dalam alam ini, adalah cinta palsu. Apatah lagi terhadap kepada Tuhan,
niscaya Iman palsu, Islam palsu:

-/'

rawang, tetapi menurut manthik atau logika yang sewajarnya., ~
Kalau kita telah percaya kepada Tuhan, tentu,kita'cfnta kepada-Nya.

I' Kalau ·kit~ dnta ,kepada-Nya, tentulah kita sudi berkurban 1genuru( apa yang
dikehimdaki-Nya. Cinta yang tidak. sudi berkurbari, menurut yang terpakai
dalam alam ini, adalah dnta· palsu.. Apatah lagi terhadap kepada Tuhan,'~. ) ~
niscaya Iman palsu,· Islam palsu: \.

I

\

'~~~~(~\.!jr$.\~ :~1&.!A!~/-j~\/ ~~~. /, ~ . ' :'. -/ ;,~. ~

~~.b1{:,J.' :/' ~-;\~i. ~~\.i)\<~{'\(.': ..,,~ ./ ..~~/ ,. /"r"' . ~ Uy
. ~ ,

''Engkau durhakai perintah Tuhan,
. '"

'Padaha/ di /ahir menyatakan cinta

Di da/am a/am in(mustahi/
Di da/am a/dm ini pun ganji/.

Ka/au nian cintamu tu/us,
. 'niscaya periniah-Nya engkau tha'ati

,.Sebab orang yang berctnta kepada kecintaan.
Patuh dan tunduk sepenuh flati. "

, Kenangkanlah kisah Iblls. Tersebut di dalam riwayat bahwa Iblis ftu
pada ,mulany~ ad~hih pengh~lu segala malaikat. Karena saking tha'amya, se- I

. hingga tersebul bahw~sanya tidak ada lagi sejengkal bumi p.uh dan setempat
langit pun, yang di sana ,lblls belum'pern$ ber'ibadat. Tetapi pada suatu
masa dia diperintah menundukkka'n mukanya, sujud kepada Adam., Dia eng- I

gim'dan dia membesarkan diri" maka adalah dia menjadi kafrr. , l
Sederhana saja hukuman itu. Dia keluar- dari disiplin Ilahi. Disuruh

sujud tidak sUjud; kafir! Habis perkara. Maka pengakuannya selama ini ten- ...•
tang ke.Esaan Allah tidaklah be'rfaedahlagi. Karena peng~kullnnnya tid,ak di-
ikuti 'olehketha'atan, pada waktl1 perintah datang.

Hakikat yang demikianlah yang menyebabkan Abu Bakar ,Khalifah
Rasulullah yang peitama memerangi orang yang enggan J!1embayar zakat.
Walaupun.~agaimaIlll pada mulanya Umarrilencob..a menghalanginya. Dengan
kontan Abu&kar' inenJ~wab "Demi Allah, saya tidak mau memperbeda-
b~a.kan orang ylmg. mcminggalkan sembahyang dengan y~ng enggan menge-

'v \ ~
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luarkan zakat."
Mereka mengakui beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada

Muhammad, cuma meminta dikecualikan membayar zakat. Diberi peringatan,
dia pun rnenentang dcngan kekerasan. Diangkatnya senjata memberontak.
Sehingga diperangi dan dikalahkan, Maka termasuklah dia ke dalam ikutan
barisan orang yang dahulu enggan pula, yaitu Iblis!

Kalau tuan flkirkan dan renungkan agarna itu dengan mendalam tentu
tuan tidak akan dapat berfikir lain daripada kesudahan yang seperti ini.
Mengaku diri Islam, perintah tidak dikerjakan, bahkan berbangga pula karena
meninggalkan perintah. Mengakui diri ummat Muhammad, padahal yang dila
rangnya dikerjakan juga; mungkinkah dinamai orang ini Islam? Padahallslam
itu artinya tha'at dan menyerah?

Kalau berfikir sehat hal ini tidak dapat diterima. Entah kalau berfikir
itu tidak sehat lagi. Lalu orang yang bebal dinamai 'alirn, orang yang durhaka
dinamai tha'at, dan orang yang dusta dinamai benar.

Cobalah tanyai hati sendiri seketika memikirkan soal ini. Mungkin hati
tuan berkata: "lni terlalu berat. Kita tidak diakui Islam lagi", Maka jawaban
batin yang seperti ini bcrtambah lagi menjadi bukti bagi tuan, bahwa tuan
bertambah jauh dari Islam.

Tetapi kalau hati tuan berkata: "Memang beginilah mestinya menjadi
seorang Muslim! Apa gunanya pengakuan saja, tidak diikuti oleh perbuatan.
Ini adalah alamat kelemahan jiwa, tidak dapat mengendalikan diri sendiri.
Oleh sebab itu saya akan mencoba, akan berlatih menjadi seorang Islam yang
sebenarnya!" Dengan itu bertambah dekatlah tuan kepada yang tuan tuju di
dalam hidup, sebagai pemangku keyakinan tuan sendiri menjadi seorang
Muslim.

Hubungan di an tara lman dengan 'amal, adalah hubungan di antara budi
dan perangai. Dalam undang-undang budi, suatu budi yang tinggi hendaklah
dilatihkan terus supaya menjadi perangai dan kebiasaan. Kalau seseorang telah
mengakui pereaya kepada Allah dan kepada hari-kemudian. dan telah rnenga
kui pula percaya kepada Rasul-rasul utusan Tuhan, niseaya dengan sendirinya
keperc:ayaan itu mendorongnya supaya mencari perbuatan-perbuatan yang dl
terima dengan rela oleh Tuhan. Niseaya dia bersiap-siap sebab dia telah perca
ya bahwa kelak dia akan berjumpa dengan Tuhan. Niseaya dia senantiasa ber
usaha supaya di dalam hidup menempuh jalan yang lurus. Tak obahnya deng
an orang yang mengaku diri gagah berani; dia ingin membuktikan keberanian
nya ke medan perang. Seorang yang mengakui dirinya dermawan, berusaha
meneari lobang untuk menafkahkan harta bendanya kepada orang yang patut

/ I '

luarka~ zakat.",
Merekamengakui berim!ln, percaya kepada ,Allai:l'- percaya kepada

Muhammad, cuma meminta dikecualikan me,mbayar zakat. Diberi peringatan,
dia pun menentang dengan keker/lsan,· Diangkatnya senjata,memberontak,
Sehingga diperangidan dikarahka~, Maka t~rmasuklah 'dia ke dalam ikutan
barisan orang yang dahulu enggan pull,l, yaitu Iblis! ' -
. Kalau tu'¥l fikirkaJ;l.dan renungkan agama itu dengan mendalam tentu

,1 'tuan tidak akan dapat berm~ir lain daripada kesudahan yang sepertiini..
Mengaku diri Islam, perintah tidak dikerjakan, bahkan herbangga pula karena
meninggalkan perintah, Mengaklli diri urprnat Muhammad, padahal yang ?ila-
rangnya dikerjakan juga; mungkinkah dinamai.lorang ini Islam? PadahaUslam
itu artinya tha'at dan menyerah? . , ' \

Kalau
1

berfikir sehat hal ini tidak dapat diterima. Entah kalau berflkir
itu tidak seh~t.lagi. Lalu orang yang bebal dinamai 'alim, orang yang durhaka
dinamai tha'at, dan orang yang dusta dinamai benar.

Cobalah tanyai hati sendiri seketika,memikfrkan soal ini. ~ungkin hati
tuan berkata: "Ini terlalu berat. 'Kita tidak d{akui Islam lagi". Ma,kajawab,an

-'batin yang'seperti iD.ibertambah la~; menjadi bukti bagi tuan, bahwa tuan
. bertambah jauh dari Islam.

Tetapi 'kalau hati tuanberkata: "Memang begiJillah m~stinya menjadi
seorang Musli~! Apa gunanya pen'gak~n saj~, 'tidak diikuti ,oleh p~rbuatan.
Ini adalah alamat kelemahan jiwa, 'tidak dapat mengendalikan-diri sendiri.
Olehsebab itu saya akan mencoba, alGin berlatih menjadi seorang Islam yang
sebenarnya!" Dengan itu bertambah dekatlah tuan kepada yang tuan tuju di:
d,alam hidup, sebagai pemangku keyakinan tuan sendiri menjadi seorang
Muslim. I ,

. . , l

Hubungan di antara Iman dengan 'amal, adalah~hubungan di antara budi
dan perangai. Dalam undang-undang budi; suatu budi-yang tinggi hendaklah
dilatihkan terus supaya menjadi perangai dan kebiasaart. Kalau seseorang telah
mengakui percaya kepada Allah dan kepada hari.kemudian: dan telah'menga--

~ kui pula percaya kepada Rasul-rasul utusan Tuhan, niscaya dengan,sendirinya
kepereayaan itu mendorongnya supaya mencari perbuatan-perbuatan yang di·
terima dengan rela oleh Tuhan. Niscaya dia.bersiap-siap sebab dia telah perea- ' ,
ya bahwa kelak dia akan berjumpa dengan Tuhan. Niscaya dia senantiasa ber-
u~ha supaya di dala~ hidup menempuhjalan yang lurus. TalCobahnya de~g.
an or~ng yang mengaku diri gagab,berani; dia mgin membpktikan keberanian~ "
nya ke medan perang. Seorang yang mengakui dirinya derrPawan, berusaha .
mencari lobang untuk menafkahkan harta be'ndanya kepada orang yang patut
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dibantu. Seorang yang mengakui dirinya orang JUJur, scnantiasa menjaga
supaya perkataannya jangan bercampur bohong.

Tidaklah masuk di aka 1 suatu agama yang begitu luhur maksudnya,
yaitu membawa insan kepada derajat yang sernpuma. di dalamnya terdapat
yang akan meruntuhnya. Dia diajak naik, tetapi kakinya dirunyutkan ke
bawah!

Tetapi kemustahilan itu di zaman sekarang terjadi.
Kejadian ini adalah bertali dengan sejarah.

Setelah masuk penjajahan Barat ke dunia Islam, musuh Islam mendapati
bahwa perintah Islam itu telah menjadi darah daging ummat Islam. Meskipun
kehidupan duniawi mereka sedang mundur, namun perintah agama telah men
jadi adat istiadat mereka. Budi agama telah menjadi perangai. Di mana-mana
kelihatan kehidupan Islam. Orang merasa sangat ganjil kalau ada daJam satu
kampung pemuda yang tidak sembahyang. 8erdiri bulu roma orang kalau
rnendengar di suatu tempat ada gadis bunting tidak bersuarni. Sehingga
bahaya-bahaya yang menimpa, padi di sawah tidak menjadi, hama belalang,
gempa burni, banjir besar, semuanya dipertalikan orang dengan azab siksa
Tuhan sebab telah banyak yang melanggar perintah llahi.

Meskipun kaum Muslimin itu telah dapat ditaklukkan, namun segala
sesuatunya membuktikan bahwa ummat ini belum juga tunduk. Di mana ada
kesempatan mereka masih melawan. Oleh sebab itu maka percobaan yang
pertama hendak membunuh Islam itu tidaklah berhasil. Ternyata bahwa kian
ditekan, mereka kian melawan. Seketika lemah rnereka itu menaruh dendam
dan rnengumpul kekuatan, Maka dilakukanlah ikhtiar yang kedua. Yaitu dari
segi pendidikan dan merobah cara berfikir.

Dilakukanlah politik pendidikan "mendekati ", Yang terkenal dengan
nama "ethis-politik ",

"Apa sebab rnaka bangsa penjajah itu kuat sehingga dapat rnenaklukkan
negeri Islam? Sebabnya ialah karena rnereka lebih terpelajar. Sebabnya ialah
karena rnereka tidak terikat oIeh agama. Maka kalau orang Islam hendak maju
seperti orang Barat pula, tidak ada lain jalan hanyalah dengan belajar seba
nyak-banyaknya. Orang Islam harus pandai menyesuaikan diri dengan keada
an! Jangan fanatik! Mesti lapang dada, bahkan mesti pandai hidup secara
modern. Kalau tidak, tentu tidak dapat hidup."

Memang kernegahan Barat atau negeri penjajah itu amat menyilaukan
mata. Orang tua-tua terpaksa menyerahkan puteranya kepada sekolah-sekolah
kepunyaan pemerintah yang berkuasa itu. Kalau tidak, niscaya tidak dapat
hidup.

I. ,,\'

dibantu. Seorani' yang mengakui dirinya ora,ng jujur, senantiasa me~jaga
, • , . I,

supaya perkataannya jangan bercampur bQ.hong. \ ,
r Tidaklah ma$uk di akal' suatu agama yang begitu luhur maksudnya,
yaitu membawa insan kepada derajat, yang sempurna, di dalamnya, terdapat
yang akan meI)untulpya. Dia diaj~ naik, tetapi, kakinya' dirunyutkan' ke
bawah! . .,) , ' ,

. , ,
Tetapi kemustahilan itu di zaman sekirang terjadi.
Kejadian >iniadalah bertali dengan sejarah .

./ "

, Setelah niasuk penjajahan Bar~t ke'd~nia Islam, musul). Islam mendapati
~, bahwa 1'erintah Islam itu telah menjadi darah daging ummat Islam'. Meskipun

kehidupan duniawi mereka sedangrnundur, namun pe~intah agama t\llah men-
jadi adat iSltiad~t pereka. Budi agama telah menjadi perangai. Di mana-mana
kelihatan kehidupan Islam. Orang merasa sangat ganjil kalau ada dalam satu

, .-- ~- . , . \

kampung pemuda y:mg tidak seml,>ahYang. Berdiri bulu roilla 'orang kalau
mendengar di-r,suatu tempat ada gadis bunting tidak bersuarni. ~ehingga

.bahaya-bahaya yang menimpa, padi di sawah tidak menjad~~ hama belalang,
g~rhpa burni, panjir besar, semuanya 'dipertalikan,orang dengan azab siksa
Tuhan sebab telah banyak yang melangglu perintah IIahi. ,
.' ~eskipun kauriJ. Muslimin ita telah dapilt ditaklukkan, naIl)-un segala

sesuatunya membuktikan bahwa ummat ini belum juga tunduk, Di mana ada
kesempatan mereka masih melawan. Oleh sebab itu maka percobaan yang
p\lrtama hendak ~embunuh Islam ifu/tidaJdah berhasll. Ternyata, bahwa kian

, ditekan, rp.ereka kian melawan. Seketika lemah, mereka itu menaruh aendam
dan ~engumpl.II kekuatari. Maka dilakuk~nlah ikhtiar yang kedua. Yaitu'dari
segi pendidikan dan merobah cara berflki.r. . I I

J , I

Dilakukanlah politik pendidikan "mendekati ". Yang terkenal dengan
nama "ethis-politik ":. I

"Apa sebab ma'ka bangSa,penjajah itu kUilt sehmgga dapat rrienaklukkan
negeri Islaf!l? Sebabnya ialah karen a mereka l~bih terpelajar. Sebabnya jalah
karena m~reka tjdak,terikat oleh agama. Maka kalau orang Islam hendak maju

<- seperti orang Barat pula, tidak ada lain 'jalan hanyalah dengan belajar seba-
\, f •• t

nyak-banyakQya. Orang Islam harus p~pdai menyesuaikan diri dengan'keada-
an! Jangan fanatik! Mesti lapang dada, bahkan mesti pandai hidup sec;rra
mpdern. Kalau' tidakj 'tentu tidak dapat hidup." . . J. /'

. Memang kemegahan Barat atau negeri penjajah itu Fat menyilaukan
mata. Orang tua-tua terpaksa menyerahkan puJeranya kepada sek,?lah-seko~ah

. kepunyaan pemerintah yang' ber~uasa itu. Kalau tidak, niscaya tidak dapat
'h'd ' "-I up.' ./ '

«( / \
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Maka dijelaskanlah dasar pendidikan. yaitu "netral-agama ", Artinya
pada sekolah-sekolah pemerintah. agarna tidak diajarkan. Se dangkan semata
rnata tidak diajarkan lagi rnernbawa kclemahan, apatah lagi kalau ditambah
lagi dengan pengajaran setiap hari yang ber isikan anasir racun kejemuan,
muak dan bosan, Jan akhirnya benci kepada agarna.

Yang penting dipelajari adalah bahasa Jari bangsa yang menjajah. Kare
na Jengan mcrnpelajari bahasa itu naixlah tingkat martabat. Dapat duduk
sarna rendah , legak sarna tinggi Jan dihargai oleh bangsa yang dipertuan itu.
Ada pun bahasa Arab. sebagai bahasa Islam. kian lama kian hilang. Lama-lama
dibenci.

Dalam buku-buku pengajarun digambarkanlah anak negeri asli dengan
rnuka yang seburuk-buruknya. kakinya tidak berterompah. orangnya bodoh
bodoh. Bangsa kuli-kuli, petani yang kurus. hidungnya pesek-pesek, mukanya
hitarn berminyak. Dan digarnbarkan pula orang Arab dengan jubahnya yang
rimbih, sorbannya yang besar Jan menipu orang! Ada pun bangsa "tuan"
rnukanya cakap, sikapnya manis, dermawan dan tahu akan prikemanusian.
Berlambah naik kelas, dari sekolah rcndah, sampai sekolah menengah perrnu
laan dan sekolah menengah alas. bertambah jauhlah putera berpendidikan
penjajahan itu dan masyarakal lslamnya, dari masyarakat desanya dan orang
tuanya. Akhirnya setelah sampai di sekolah tinggi. mulailah diajarkan "agarna
Islam" dari segi "llmu pcngetahuan" Barat , pendapat profesor anu, kupasan
sarjana fulan, yang isinya ialah mcrnandang Islam sebagai pandangan orang
lain. Maka tidakJah kita heran kelak apabila rnereka ini keluar dari dalam se
kolahnya. rengganglah mereka Jan masyarakatnya laksana renggangnya mi
nyak dcngan air. Berternulah kita dengan orang Belanda yang lebih dari
Belanda, orang Perancis yang lehih dari Perancis. orang lnggeris yang lebih
dari lnggeris , tetapi kulitnya hiram.

Mereka tidak mengerti lagi mcmakai bahasa ash bangsa dan kaum se
agamanya. Cara rnereka berfikir pun. hahkan cara mereka berrnirnpi, sudah
cara Belanda!

Kian lama kian beranilah mereka menyatakan bahwa agama Islam itu
adalah kolot, hanya pakaian santr i-santri yang tidak mengerti kehidupan
modern! Apabila ada yang be rani mernbicarakan agarna Islam di dekat mere
ka, mereka pun mcncibirkan bibirnya mengatakan orang yang membicarakan
itu "fanatik ".

Mcreka tidak pandai sembahyang lagi. Mereka tidak tahu apa itu zakat.
Dalam hal puasa hulan Ramadan, mercka hanya ikut pada Lebarannya saja.
Hidup mereka pun "nafsi-nafsi " jemu dan jijik hidup bersama dcngan rakyat

Maka dije'laskanlah dasar pendidikan, yaitu' "netral-~gama ". Artinya
pada sekolah-sekolah pemerintah, agama tidak diajarkan, Sediipgkan' semata-

.--l . mata tidak'diajarkim l31gim~mbawa kelemiilian, apatahlagi kalau ditambah,
lagi dengan pengajaran setiap hari yang berisiklln anasir racun kejemuan,
muak dan bosan, dan akhirI).ya benef kepada agama. . , ,

, Yang penting dipelajari adalah bahasa dari bangsa yang menjajah. KaTe-
na .dengan mempelajari bahasa it~ naikl&h tingkat mariabat. Dapat duduk
sarna 'rendah, tegak sarna tinggi dan dihargai oleh bangsa yang dipertuan itu.

/ Ada pun bahasa' Arab, sebagai' bahisa Islam, kian lama kiari hilang. Lama-lama
dibenci. .

. Dalam buku-buku pengajaran' digambarkanlah apak negeri asli derigan
muka yang seburuk-buruknya, kakinya tidak berterompah, orangnya, bodoh-
bodoh. Bangsa kuli-kuli, petani yang kurus"hidungny,a pesek-pesek,'mukanya
hitam berminyak. Dan, digamba(}can pula orang Arab dengan jubahnya yang
rimbih, sorbannya yang besar dan menipu orang! Ada pun. bangsa "tuan"
mukanya cakap, sikapnya manis, '.dermawan dan tahu ak~n prikemanusian.
Jilertambah naik kelas, dari sekolah rendah, sampai sekolah menengah permu-
laan .dan sekolah meneQgah atas, bertambah jauhlali. putera berpendidikan
penjajahan itu dari masyarakat Islampya, dari masyarakat desanya dan orang
tuanya. Akhirnya setelah sampat di sekolah tinggi, l1\ulailah diajarkan "agama
Islam" dad segi "Ilmu pengetahuanl' Barat, pendapat {'rofesor anu, kupasan
sarjana fulan, yang isinya ialah memandang Islam s~bagai pandangan orang
lain. Maka tidaklah kita heran kelak apabila mereka ini keluaJ dari dalam se-
kolahnya, r~nggangllili ~ereka d~ri masyarakatnya laksima renggangnya ~i-
nya~ dengan air. Bertemulah kita dengan 'orang ~elanda yang lebih dari ,
Belanda, orang Perands yang lebih dari Perancis, orang I~ggeris yang lebih
dari Inggeris; te'tapi kulitnya hitam. }

Merek~ tidakmengerti lagi memakaj bahasa asli, bangsa dan kaum si:-
agamanya: Cara mereJca bernkir pun, bahkan cara ml(reka bermimpi~ sudah
cara Belanda! .

Kian lama kian beranilah mereka rhenyatakan bahwa agama Islam itu
. adalah kolot, hanya pakaian santri-santri yang tidak mengerti kehidupan

modern! Apabila ada yang be rani membicarakan agama Islam di dekat mere-
. ka, mereka' pun mencibirkan bibirnyamengatakan Qrang yang membicarakan
itu ;'fanatik ". ' , ' ,

I"

, "MereJca tidak pandai sembahyang lagi, Mereka tidak tahu apa itu zakat.
Dalam hal puasa bulan Ramadan, mereka hanya ikut pa'da lebarannya ~aja.
Hidup mereka pun "nafsi-nafsi " jemu dan jijik hidup bersama'dengan rakyat
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banyak. Cuma kalau ada kematian saja mereka memanggil orang-orang "Iana
tik" yang tinggal di sekeliling tempat tinggalnya, meminta tolong rnengurus
kan rnayit itu. Supaya ditolong bagaimana cara memandikan, mengafani,
meyembahyangkan dan menguburkan. Sebab mereka tidak tahu bagaimana
mengurusnya.

Tentu mereka tidak pergi ke jurn'at lagi. Sebab yang pergi ke jurn'at
itu hanyalah orang-orang yang tidak "intelek "0 Jijik berdekat duduk dengan
Abang Ali tukang beca dan Pak Amat tukang sate!

Kalau ditanyai, kadang-kadang ada juga mereka mengatakan bahwa
rnereka adalah "orang Islam juga." Sebab ayah bunda mereka adalah orang
Islam. Dan nama rnereka pun adalah nama Islam. Mereka mengakui orang
Islam, tetapi babi dimakannya juga, kodok enak sekali! Minum tuak, khamar
dan berendi sudah menjadi kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan. Apa yang
dinamai oleh masyarakat Islam selama ini dengan "zina" dan sangat dibenci
at au ditakuti, bagi mereka bukan soal. Itu adalah urusan "pribadi "0 Apatah
lagi kalau "suka-sama-suka " siapa yang berhak menghalangi?

Dengan tangkas, dicela dan dicaci orang beristeri lebih dari satu (poliga
mi). "Poligami adalah alamat kernunduran dan menyakiti hati kaum wanita."
Karena mernang banyak wanita sangat sakit hatinya kalau suaminya beristeri
seorang lagi tetapi tidak sakit hatinya kalau suaminya "ngeluyur" malarn
malam rnencari kepuasan di luar rumah. "PoJigami" terbatas dicacinya dan
poJigami yang tidak terbatas didiamkannya, karena sesuai dengan cara Barat!

DaJam hal ini berhasillah serangan yang kedua dari negeri penjajah, sere
lah gagaJ langkah membunuh IsJam yang pertama. Islam sekarang dicela dan
diejek bukan oleh orang 8elanda ragi, 8elandanya telah pergi, Islam sekarang
telah dipandang jijik oleh orang yang menerima keturunan Islam sendiri.

Sampai di Jawa Tengah orang tidak segan memakai istilah "mutihan "
dan "ngabangan." Mutihan ialah yang berpakaian putih, yaitu kyai-kyai dan
santn-santri yang teguh mengerjakan perintah agama. Ngabangan ialah orang
yang mengakui sendiri bahwa dia masih Islam dan mengakui pula bahwa dia
tidak mengerjakan perintah-perintah Islam.

Tetapi didikan "netral' agama itu kalau diperhatikan dengan seksama,
hanya terhadap kepada putera-putera orang Islam saja. Orang Kristen dengan
misi dan zendingnya bergiat terus mendirikan sekolah-sekolah mereka berda
sar agama dan mendapat bantuan sangat besar. Sebab itu kalau kita berjurnpa
pergauJan yang rapat di an tara orang Kristen terpelajar dengan keturunan
Islam terpelajar, sama-sarna minum tuak, sarna-sarna berdansa dan lain-lain;
nanti kalau datang waktu makan, si terpelajar Kristen menyusun tangannya

(

banyak. 'Cuma kalau ada kematian saja mereka memanggil orang-orang "fana-
tik" yang tinggal di seke,liliilg tempat tinggalnya, meminta t~long mengurus-
kari mayit itu. Supaya ditolong. bagaim;ma eara memandikan" mengafani,
meyembahyangkari, dan menguburkan. Sebab mereka tidak tahu bagaimana
mengurusnya.

Tentu mereka tidak pergi ke jum'at lagi. Sehab yang pergi ke jum'at
. itu hanyalah orang-orang yang tidak "intelek ". Jijik berdekat'duduk dengan

AbangAli tukang beea dan P~k Amat tukang sate! ' , ,
Kalau ditanyai', kadang-kada!lg ada juga'mereka mengatakan bahwa

mereka adalah "orang Islam juga." sebab ayah bunda 'mereka adalah orang
Islam. , Dan nama mereka pun adalah nama Islam. Mereka mengakui orang
Islam, ~etapi babi dimakannya juga, kodok enak sekali! 'Minum tuak, kharnar
dan berendiSudl\h menjadi kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan. Apa yang
dimimai oieh masyarakat Islam. sela~a ini dengan '~zina" dan sangat dibenci

, atau di,takuti, bagimereka bUkan soal: Itu adalah urusan "pribadi ". Apatah
lagi kalau "suka-sa~a-suka ;, siapa yang~berhak menghalangi?

Dengan tangkas,' dieela dan dicaci orang beristeri lebih dari satu (poliga-
mi). "Poligami adalah alamat kemunduran dan menyakiti hati kaum wanita."
Karena memang b~myak wanita sangat sakit .hatinya.kalau s~aminya be~isteri
seorang lagi te-tapi tidak sakit hatinya kalau suaminya "ngeluyur" malam-
malam meneari kepuasan di luar rumah. "Poligami" terbatas dieaeinya dim
poligami yang tidak te.rbatas didiamkannya', karena sesuai dengan eara Barat!

. Dalam hal ini berhasillah serangan yang kedua dari negeri penjajah; sete-
lah gagallangkah membunuh Islam yang p~rtama. Islam sekarang dieela dan,

, diejek bukan oleh orang Belanda lagi. Belandanya telah pergi, Islam sekll.rang
tel:ih dipandang jijik oleh orang yang'menerima keturunan Islam s.endiri.

Sampai di Jawa Tengah 'orang tidak segan memakai istilah "mutihan "
, dan "ngabangan." Mutihan ialah yang berpakaian P4tih, yaitu ky~i-kyai dan

Santri-santri yang teguh mengerjakan. perintah agama. Ngabangan ialah orang
yang ,mengaklii sendiri bahwa dia masih Islam dan mengakui pula bahwa dia
:tida~ mengerjakan perintah.perintah Islam.

Tetapi didikan "netral" agama. itu kalau diperhatikan dengan seksama,
hanya terhadap kepada putera~putera orang Islam saja. Orang Kristen dengan
misi dan zendingnya bergiat terus mendirikan sekolah-sekolah mereka berda-
sar aga'ma dan'mendapat bantuan sangat besar, Sebab itl,l kalau kita berjumpa
pergaulah yang ,rapat dl antara orang Kristen te~pelajar dengan keturunan
Isl~m terpelajar,sama-sama minum tuak, sama-sarna berd~nsa dan lain-lain;'
nanti kalau datang waktu makan, !ii terpelajar Kristen menyusun tangannya
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terlebih dahulu, scmbahyang rncnurut agumanya sebclum scndok dan garpu
tercecah ke pinggang makan, Sedang si Islam terpelajar tadi tidaklah tahu apa
yang akan dibacanya. "Bismi'Ilah" saja mereka pun tidak tahu. Bahkan kalau
didengarnya orang lain mernbaca "Bismi'Ilah". dia pun tcrtawa pcnuh ejekan.
Dan hari Minggu si Kristen kawannya tadi pcrgi ke gcreja. Schingga kalau si
terpelajar Islam tadi datang ke rurnah kawannya itu hari Minggu, tidaklah
akan berjumpa, scbab dia ke gereja. Sedang si terpelajar orang Islam tadi
meskipun kantornya ditutup lekas pada hari Jurn'at, tidaklah dia ke mesjid ,

Di sinilah pangkalnya pandangan yang mcngatakan bahwa asal sudah
jadi orang Islam, asal sudah mengakui percaya kepada Allah, tidak perlu ada
amalnya lagi. Hubungannya dengan Islam hanya ketihatan pada ketika ada
kematian, atau ketika dia sendiri mali; di kuburkan juga pada perkuburan
orang Islam.

Yang amat disayangkan ialah karena tidak ada lagi daya upaya orang
orang Islam sendiri yang mengakui dirinya atau diakui oleh orang banyak
bahwa dia ulama. atau kyai, atau santri. atau lebai-lebai, Mereka memandang
saja bahwa scmua kejadian itu adalah alamat akhir zaman. Dunia ini telah
penuh dengan fitnah. "Masya Allah."

Maka timbullah jurang yang sangat dalam mernbatasi orang-orang yang
dinamai masih sctengah beragama dcngan orang-orang yang telah jauh dari
agama ini. Pihak kaurn agama tidak mencari jalan memanggil saudaranya itu
kembali. Bahkan kalau "mendekati" diusirnya. Agak berlain pertanyaannya
daripada biasa, lalu dituduh "sesat", atau "haram' atau "kufur." Karena
kaum yang dinamai kaum agama itu scndiri tidak mengetahui ilmu masyara
kat dan ilmu jiwa. Bahkan kalau ada dalam kalangan orang Islam sendiri yang
rnernbuka mata dan insaf akan hal yang menyedihkan ini, lalu mcmbuka
sistcm baru, bagaimana cara menyiarkan ajaran Islam, maka bukanlah orang
lain yang menentangnya, melainkan kalangannya scndiri. Sebagairnana yang
diderita oleh Pergerakan Muhammadiyah scketika mulai bergerak, dan mendi
rikan sckolah agama secara baru pada tahun 1912. Mereka dituduh "Kaum
Muda" yang "sesat." Mengubah-ngubah agama."

Kalau kita tihat perjalanan sejarah suku-suku bangsa di Indonesia nam
paklah bahwasanya negeri-negeri yang telah terlebih lama dijajah. artinya
yang belum mendapat kescmpatan mengembangkan sayap masyarakat Islam
dengan leluasa, di sana lebih mendalamlah pengaruh kehidupan Barat yang di
pompakan penjajahan itu. Kaum agamanya tinggal bodoh dan beku dan kaum
terpelajarnya hanya dapat dilihat tanda bahwa mereka keturunan orang Islam
pada nama yang dipakainya dan di waktu bersunnat-rasul dan kawin saja, Ada

'I

terlebih d,ahulu, sembahyang menumt agamanya sebelum sendok dan garpu
tercecah ke pingga~g makan. Sedang si Is'lam terpelajar tadi tidaklah tahu apa ' I

yang akan dibacanya. "Bismi'llah" saja mereka pun tidak tahu. Bahkan kalau I

didengarnya arang lain'Jhembaca "~ismi'llah", dia pun tertawa penuh ejekan.
Dan hari Minggu si K,ri/;ten kawannya tadi pergi ke gereja. 'sehingga kalau si
terpelajar Islam tadi datang ke ruinah kawannya'itu ha,ri Minggu, tidaklah
akan berjumpa, sebab dia ke gereja. Sedang si ter;:>elajar orang Islam tadi
meskipun kantornya ditutuplekas pada hari Jum'at, tidaklah dia ke mesjid.

Di sinilah pangkalnya pandangan yang mengatakan bahwa asal sudah
jadi orang Islam, asal,sudah merigakui percaya kepada Allah, tidak perll\ ,ada
amalnya lagi. Hubungannya dengan Islam hanya kelihatan pada ketika. ada
kematian, atau ketika, dia sendiri mati; di kuburkan juga pad a perkubutan
orang Islam.

\
, Yang amat disaya~kan ialah katena tid'lk ada lagi daya upaya orang-

orang Islam seridiri yang mengakui dirinya atau diakui oleh orang ban yak .
bahwa dia ulama, ablU kyai, at au santri, atau lebai-lebai. Mereka memandang
sajabahwa semua kejadian itu adalah alamat akhir zaman. Dunia ini 'telah

. penllh dengan fitmih. "Masya Allah."
Maka timbull~h jurang yang sangat dalam membatasi orang-orang yang

dinamai masih setengah beragama dengan orang-orang yang telah jauh dari
agama ini. Pihak kaum agama tidak mencari jalan memanwl saudaranya itu
kembali. Bahkan .k~lau '·'mendekati" diusirnya. Agak berlain pertimyaannya
d~ripada;biasa, lalu dituduh, "sesat", atau "haram" atau' "kufur." Karena
kaum yang dinamai kaum agama itu sendiri tidak mengetahui Hmu masyara-
kat dan ihnu jiwa. Bahkan kalau ada dalam'kalangan 'orang Islam sendiri yang
'membuka mata dan insaf akan hal yang menyedihkan ini, lalu merribuka
sistem baru, bagaimana cara menyiarkan ajaran Islam, ma:ka bukanlab orang

,lain yang menentangnya', melainkan kalangannya sendiri. Sebagaimana yang
diderita oleh Pergerakan Muha'llmadiya'h seketika mulai bergerak, dan mendi-
rikan sekolah agama secara bam' pada tahun 1912. Mereka dituduh "Kaum
~uda" yang "sesat."Mengubah-ngubah agam~."

Kalau kita lihat p~rjalanan sejarah suku-suku bimgSa di Indonesia nam-
paklah bah'Yasanya negeri-negeri yang telah terlebih lama dijaj~h, artinya
yang beJum mendapat kesempatari mengeinbangkarl sayap masya~akat ,Islam I.

dengan leluasa, di sana lebih mendahimlah pengaruh kehidupan Barat yang di-
pompakan penjajahan it\J. Kaum agamanya tinggal bodoh da~ beku dan kaum
terpelajarnya hanya dapat dilihat tanda bahwa mereka keturunan orang Islam
pada na~a yang dipakainya dan di ~aktu bersunnat-rasul dan kaw\n saja. Ada
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pun suku-suku yang agak terakhir dirarnpas kekuasaannya, maka raja-rajanya
masih rnendapat kesernpatan mengembangkan Islam, dibantu oleh ularna
ulamanya. Tetapi di tempat ini penjajah pun berusaha menarik anak raja-raja
dari dalam pangkuan rnasyarakat mercka , Schingga kita melihat seorang
sultan atau raja yang masih dapat menjadi larnbang kesatuan agarna Islam di
ternpat itu, dan masih hidup sccara Islam. pada anaknya tidak bertemu lagi.
Setelah si ayah yang kuat beragama mcninggal dunia, naiklah anak yang lebih
banyak mernakai bahasa Belanda (atau bahasa Inggeris di Malaya) dalam
masyarakatnya daripada bahasanya senJiri. Namun mereka dido'akan juga di
dalam khutbah jum'at , padahal mereka tidak mcngenal mesjid. Istana yang
dahulunya ternpat mcmbaca "kisah Mi'raj dan Maulid Nabi Muhammad
s.a.w." berobah menjadi tempat dansa , untuk rnenyarnbut kedatangan tuan
tuan besar.

Perkernbangan kesedihan masyarakat Islam yang seperti ini tidaklah
dapat kita lengahkan, Dan inilah yang bcrpengaruh setclah Indonesia men
capai kemerdekaannya. Sehingga se telah Indonesia Merdeka, bukan main
hebatnya kesulitan yang harus dihadapi oleh pcrkernbangan Islam. Sebuah
pabrik bier di Surabaya (Descmbcr 1(55) rnenyatakan bahwa yang merninum
bier scsudah kemerdekaan Indonesia, jauh lebih rnaju daripada sebelum
perang. Pabrik itu dengan bangga menyatakan bahwa dia tclah mengcluarkan
bier 200.000.000 botol sejak tahun 1950~ Kalau sekiranya di zaman penjajah
an dahulu perkataan-pcrkataan yang mcnghina Islam jarang terdengar keluar
dari mulut bangsa Belanda, mcskipun dia berusaha rnenghambat kemajuan
Islam, namun sctelah mcrdeka, perkataan yang dernikian lebih banyak terde
ngar daripada orang Indonesia scndiri.

Jika kita baca nama orang yang rncnghina itu, kita rnasih menyangka
bahwa dia dari keluarga Islam.

Lantaran itu kaum Islam kian lama kian ragu-ragulah hendak rnenyata
kan kebenaran Islam, ragu rnenielaskan ketegasan hukum. Takut akan ditu
duh oleh bangsanya "fanatik ' .

Beratlan tanggung jawab kaum Muslimin yang sadar di dalam rnenjalan
kan tugasnya memperteguh agama Islam dan menyiarkarmya lebih pesat dari
pada yang sudan-sudah. Sebab Islam dan Iman yang sebenarnya ialah pertali
an di antara "Iman" dan "Arnal Saleh ", Jarang berjumpa di dalam Qur'an
suatu ayat pun yang hanya menyebut perkara "Iman" saja, dengan tidak di
turuti oleh menyebutkan "Arnal Saleh ",

Dalam seluruh segi kehidupan, suatu kepercayaan haruslah diikuti oleh

'pun suku-suJs:u yang, agak terakhir dirampas kekuasaannya, maka raja-rajanya '
masih mendapat' ke~empatan mengembangkan Islam, dibantu oleh ulama- !

ulamanya . .Tetapidi tempat ini penjajah pun berusah.a menarik an,ak raja-raja
dari dalam .pangkuan' rnasyarakat mereka. Sehingga kita m'elihat seorang
sultah atau raja yang masih papat menjadi lambang kesatuan agama Islam di-

,\ .
tempat itu, dan masih hidup seeara Islam, pada anaknya tidak bertemu lagi.

I ' '
Setelah si ayah yang kuat beragama meninggal dunia, naiklah ariak yang lebih
,banyak memakai bahasa Belanda (atau bahasa Inggeris di Malaya) dalam
rnasyarakatnya daripada qahasanya sendiri. Namun, mereka d.ido'akan juga di
dalam khutbah jum'at, padap.al mereka tidak mengen~l mesjid. Istana yang
dahulunya temp,at membaea "kisah Mi'raj dan Maulid Nabi Muhammad
s.a.w!" berobah menjadi tempat dans~, urituk menyambut kedatangan tuan-
tuah besar.

Perkembangan kesedihan ~asyarakat Islam yang seperti' ini tidaklah
d,apat kita lengahkan. Dan inilah 'yang berpengaruh setelah Indonesia men- ,
eapai kemerdekaannya. Sehingga setelah Indonesia Merdeka, bukan main
hebatny~ kesulitan yang harus dihadapi oleh perk:embangan Islam. Sebuah
pabrik bier di Surabaya (Desember 1955) m'enyatakan bahwa.yang meminum
bier sesudah kemerdekaan Indonesia, jauh lebih maju daripada' sebelum
perang. J>ahrik itu, dengan bangga menyatakan bah\ya dia telah mengeluarkan
bier 200.000.000 botol sejak tahun 1950! Kalau sekiranya di ,zaman penjajah-
an dahulu perkataan-perkataan yang menghina Islam jarang terd~nga~ keluar
daTi mulut bangsa Belanda, meskipun dia berusaha menghambat. kemajua'n
Islam, namun setelah merdeka, perkataan yang dernikian,lebih banyak terde-
~gar daripada orang Indonesia'sendiri.' ,

'Jika kita baea nama orang yang menghina itu, ki,ta masih menyangka
bahwa dia dari keluarga Islam. '
I Lantaran itu kaurr Islam kian lama kiah ragu-ragiJ1ah hendak menyata- '
kan kebenarah Islam, ragu menielaskan ketegasan hukum. Takut akan ditu-
duh olehbang:sanya"fanatik '. I '

Beratlah tanggung jawab,kaum Muslirnin yang sadar di dalam menjalim-
kan tugasnya memperteguh agama Islam dan menyiarkannya lebih pesat- daTi-

, pada ,yang' ~udah-sudah. S~bab Isiam d:an'Iman yang sebenarnya ialah pertali-
an di antilra "1man" dan -"Amal Saleh ". Jarang berjumpa di dalamQur'an
suatu ayat 'pun yang hanya menyebut petkara "Iman" saja, dengan tidak di-'
turuti oleh menyebutkan "Amal Saleh ". .

Dalam seluruh segi' kehidupan,' suatu kepereayaan haruslah diikuti oleh
• l' ,
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,..?""'?'/~I/%l''/.,-'...,.1./ A~,/It" .(' .,~f! -' ~~ -:i, /r,//'/t'.~~'i.. .- '9-..)...J.r ~~ •. 'J~\)~~ L""~ V':),~ -::; ~- L" &.> ./ '-;f"/'>.,/" 1.7, ..

.~,/ - .. { \~\~ \~(~-'~u.\) .~~~
"Adakah engkau lihat orang yang mendustakan agama?Maka itulah

orang yang tidak memperdulikan anakyatim, dan tidak menyediakan makan
an bag;orangmiskin... (A I-Ma'un __J 07 __J - 3J.

bukti Bcrsorak-sorak mcnyatakan kepcrcayaan. tctapi tidak Jiikuti oleh
bakti dan bukti adalah suatu pen dustaan jiwa. D3f kalau sekiranya hal ini
dibiarkan dcmikian saja, kian lama akan tinggallah kerosong yang kosong
tidak berisi. Narnanya ncgcri Islam Jan nama masyarakatnya masyarakat
Islam, padahal isinya tidak ada lagi.

Hal yang dernikian dapat dirnisalkan kepada orang yang mendirikan
scbuah partai poliuk, mcmpunyai anggarun dasar Jan anggaran rumah-tangga,
memberi garis-garis tcrtcntu dar ipada ideologi yang hendak mereka perjuang
kan. Dan orang diajak dan disarankan supaya masuk ke dalam partai itu. Ten
tu saja partai itu mempunyai disiplin yang tidak boleh dilanggar. Karena suatu
partai yang tidak mempunyai disiplin bukanlah partai. Bertambah teguh disip
lin bertambah kuatlah partai. rneskipun anggotanya tidak banyak. Sebaiknya
suatu partai bagaimana pun besar dan ban yak anggotanya, kalau disiplinnya
goyah, kalau anggotanya dibiarkan saja scrnau-maunya mencampur aduk
"idcologi" yang mcreka perjuangkan dengan ideologi yang lain, niscaya
runtuhlah partai itu. Bukan runtuh dari luar , tetapi runtuh dari dalam.

Demikian pulalah Islam sebagai suatu agama. Dia mernpunyai disiplin
yang wajib ditha'ati olch pcnganutnya. Apabila si penganut telah rnencari-cari
ayat yang dapat diputar balik dan dihelah, supaya dia tidak dapat dihukum
karena rnelanggar disiplin. itulah alamat bahwa hubungan batinnya dengan
agamanya telah rusak, laksana rusaknya hubungan batin di antara anggota
sebuah partai dengan cita partainya. Kalau dalam sebuah partai dipandang
berbahaya kalau ada anggotanya yang membawa ideologi lain ke dalam partai
nya, dipandang bahwa dia telah merugikan partai, dan berhak pengurus
meroyeernya dari part ai, demikian jugalah menjadi orang Islam.

Berkah-kali Qur'an menyatakan bahwasanya alamat kosongnya jiwa
dari kepercayaan, dan rusak binasanya hati walaupun menda'wakan diri ber
iman, ialah karena keengganan atau kelalaian melakukan amal. Sebagai firman
Tuhan:

bukti. Bersorak-sorak. menyatakan kepercayaan, tetapi tidak diikuti oleh
b~~ti dan bUk~i .adala~ sua~u pendustaan ji~a. Dai k~la~ sekirilI1ya hal ini'
dlblarkan dermkian saJa, kian, lama akan tmggallah kerosong yang kosong
tida)< berisi. Namanya negeri Islam dan nama :masyara)(atnya masyaraKat '
Islam, padahal isinya tidak ada lag!.

Hal yang demikian dapat dimisalkan kepada orang yang mendirikan
seb~ah partai politik, mempunyai anggaran dasar dan anggajan rumah-tangga,
memberj garis-garis tertentu' daripada ideologi yang hendak mer~ka perjuang-
kan. Dan orang diajak dan disarankan supaya masuk ke dalam partait itu. Ten-
tu saja parta'i itu memrlUnyai disiplin yang tidak boleh dilanggar. Karena suatu
partai yang tidak mempunyai disiplin bukanlah partai.<Bertambah teguh disip-
lin bertambah kuatlah partai, meskipun anggotimya tidak banyak. Sebaiknya
suatu partai bagaimana pun besar dan ban yak anggotanya, kalau disiplinnya
'goyah, kalau anggotanya dibiarl<an saja semau-maunya mencampur aduk
"ideologi" yang mereka perjuangkan dengan ideologi yang lain, niscaya
runtuhlah partai itu. Bukan runtuh. dari luar, tetapi r,untuh dari 4alam.

Demikian pulalah Islam sebagai suatu agama. Dia mempunyai disiplln
yang wajib ditha'ati oleh penganutnya. ApabjIa si penganut telah mencari:cari
ayat yang dapat diplJtar balik dan dihelah, supayadia tidak dapat dihukum
karena melanggar di~iplin, itulah ala\TIat bahwa hubungan batinnya dengan
agamanya telah 'rusak; laksana rusaknya hubungan batin di antara anggota
sebuah partai, dengim cita partainya. Kalau, dalain sebuah pad:ai dipandang
berbahaya kalau,ada anggotanya yang membawa ideolqgi lain ke dalain partai-
nya, dipandang bahwa dia telah merugikan' paitai, dan berhak p,engurus
meroyeernya dari partai, dernikian jugalah menjadi orang Islam.

,BeJkali-kali Qur'an menyatakan, bahwasanya alamat kosong,ny:a jiwa
dari kepercayaan, dan rusak binasanya hati walaupun menda'wakan diri ber-
iman, ialah karena keenggal)an atau' kelalaian melakukan ama!. Sebagai firman

, Tuhan; . ,

./~//.!f/ ~~.:"(-,,,,-,/. '1, /\('..(', .,~fl' -' ~~ -:t,\/,,/// •.,'
1~'J.J.~'t.J.:>""~ ~~. y!'~'j,~~~~ ~':J

( "'~' ~U.\) . ~\o\---::\~\\,::,·
",- ", ",?'~

''Adllkah engkau 'lihat orang' yang mendustakan' agama? Maka iiula;' ,
orang yang tidak memperdulikan anak ~atim, ~n tidak men)'ediakan maktin-
an bag; orang miskin. "(Al~Ma'un: 107: 1-3). ,
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Walaupun ilia scmbahyang, apalah artinya scmbahyang itu. Lebih
pantas dia masuk neraka saja. Sebab dia telah lupa apa maksud dan tujuan
scmbahyang.

Sembahyang yang dimulai dengan takbir : "Allahu Akbar - Allah Maha
Besar."

Disudahi dcngan salam : "Assalamu 'alaikurn wa Rahmatul-lah." _
Semoga selamat dan rahmat Allah atas kamu scmuanya.

Dengan kata Allahu Akbar, kita membuat hubungan lebih dahulu deng
an Tuhan. Kita pergi menghadap-Nya. Dan setelah selesai, kita pun pulang.
Pulang ke dalam masyarakat. Kita ucapkan salam kepada masyarakat insaniat,
yang ada di kanan dan di kiri kita.

Tetapi ada orang sembahyang penuh dengan dusta. Sebab itu neraka
tempatnya. Dimulainya dengan "Allahu Akbar." Padahal hatinya bukan
kepada Allah. Hatinya adalah kepada masyarakat manusia, karen a ingin dipuji
(riya). Setelah selesai ditutupnya dengan salam. Salam ialah untuk rnasyara
kat. padahal hatinya tidak pula terhadap kepada masyarakat. Sebab sesudah
sembahyang itu tidak terdapat buktinya. Dia tidak tolong-menolong. Tidak
bela-mernbela. Yang lemah tidak dibimbingnya. Dia hanya mementingkan
duinya sendiri.

"Neraka Wailun bagi orang yang sembahyang yang dalam hal sembah
yangnya mereka lupa. Mereka itu adalah riya dan menghambat tolong menu-
10ng." (A I- Mu 'un : S : 107: 47 ).

Alangkah je lasnya ayat ini !
Walaupun bersoratsorak mengaku diri beragarna, percaya kcpada Allah

dan Rasul, padahal ridak berusaha mernpcrbaiki nasib anak yutirn dan fakir
miskin. dustalah pcngakuan beragama itu.

Dia 'kan sembahyang.
Sernbahyang ?
Da tang lagi pukulan yang Icbih jclas .

".,1 ./".1, '-;.'"\.,/ • .."./_ ,./ -' ./ ....y ~"1./-'It;' "/<
_,_.:.~ ~ • I.)~ ~ ~/~;_,s- Ja ~ ~\ .~J:J _"

( )
/. -.1('.," / ...,1/.// /./~

" .. ~ ~f~\ • wy u\ 0~J .j_,"'_r-

"

Alangkahjelasnya ayat ini~
Walaupun bersora -sorak ~engaku diri beragama, percaya kepada Allah

dan Rasul, padahal tidak berusaha memperbaiki nasib anak yatim dan fakir-
rniskin, dustalah pengakuan beragama itu. , '

Dia 'kan sembahyang.
Sembap.yang ?
Datang lagi pukulan yanglebih jela,s :

~ . .

~

4 ~ ""~~ '\ --;"/ \/" •• ", ""_ .,""~/' "" ":', ~'" /J" ~~.,//.
.'J.,),) , 4,).~\..<.V'-.L>/~LY-" ".J~,. /' l.~

, 4....T•• / ~"/?'" ,V ••/ •• / • ..7'

, ( ) /, ".J{f~/,,~-(,,// <,,/'/j
, ,V- ~ ¢).f\'\;\ - • uy U' ~~~ .(,)-,"'~

'WerakaWailun bagi orang yang semb{ll!yang.yang dalam hal sembah~
yarignya mereka lupa. Mereka itu adalah riya dan menghambat tolong meno-
Ipng." (AI- Mu'un: S.: 107: 47 ).

Walaupun, dia sembahyang, apalah' art~ya sembahyang itu. Lebih
pantas dia masuk neraka saja. Sebab dia telah lupa apa mak,sud dan tujuan
sembahyang. ', .

Sembahyang y;mg dim,ulai ,dengan tikbir : ':Allahu Akb~r - Allah Maha'
Besar."

_ Disudahi dengan salam ,: "Assal~u 'alaikum wa Rahmatul-Iah."-
Semoga selamat dan rahmat Allah atas kamu semuanya.
. Dengan kata Allahu Akbar, kita membuat h~bungan lebih dahulu deng- '

an Tuhan. Kita pergi menghadap-Nya. Dan setelah selesai, kita pun pulang.
Pulang',ke dalam masyarakat. Kita ucapkan salam kepada masyarakat insaniat,
yang ada di kanan dan di kiri kita .

. Tetapi ada' orang sembahyang penuh dengan dusta. Sebab itu neraka
tempat~ya. Dimulainya dengan' "Allahu Akbar." Padahal hatinya bukan
kepada Allah. Hatinya adalah kepadamasyarqkat m'anusia, karen a ingin dipuji
(riya). Setelah selesai ditutupnya dengan salam. SlI-lamialah untuk masyara-.
kat, p~4ahaj hatinya tidak pula terhadap kepada masyarakat. Sebab sesudah

. sembahyang itu tidak terdapat buktinya. Dia tidak tolong·menolong. Tidak
bela-membela. Yang lemah tidak 'dibimbingnya:"'Dia hanya mementingkan
dirinya sendiri. '

, .

j
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Agama adalah batin dan lahir. Pada kepercayaan dan pada perbuatan. '
Ummat-ummat yang dahulu menjadi rusak binasa karena kepercayaannya
tidak dibuktikannya dengan perbuatannya dan amalnya.

Kaum Luth dibakar hangus negerinya oleh Tuhan. Karena telah merata
suatu penyakit jiwa yang sangat mesum. Yaitu orang laki-laki doyan laki-laki.

Ummat Nabi Syu'aib, yaitu orang Madian ditunggang-balikkan negeri
nya, karena mereka penipu timbangan, gantang dan katian. Besar gantang
pembeli dan kecil gantang penjual.

Ummat Saba di dalam tanahnya yang subur, kian lama kian terbalik
menjadi padang tekukur tandus, sebab tidak mereka pelihara lagi nikrnat
Allah.

Semua diceritakan Tuhan dalam Our'anl Apakah gunanya Tuhan
menceritakan itu? Tuhan ceriterakan supaya kita insyaf, bahwasanya hukum
Tuhan berlaku di setiap waktu. Mana yang melanggar jalan Tuhan binasa dan
remuk redam. Cerita itu supaya dijadikan pengajaran dan i'tibar, bukan sema
ta buat didongengkan saja. Laksana "tukang kaba" di Minangkabau membawa
sebuah rebab dansinggah dari lepau ke lepau buat bernyanyi menceritakan
kisah "Malin Demam" dan "Sutan Lembak Tuah." Bukan! Bukan itu mak
sudnya. Mungkinkah ummat dahulu telah musnah karena melanggar perintah
llahi, dan ummat sekarang tidak ? Siapa benarkah kita, sehingga diletak di
luar aturan ?

"Engkaumengharapkan selamat, tetapi jalannya tidak engkau tempuh;
tidaklahdapat suatu bahtera berlayardi tempat kering!."

Niatnya sejak berrnula sampai selesai tidak beres. Sebab itu sudah se
pantasnya, sudah "logis" kalau neraka Wailun tempatnya.

Kalau benar-benar kita hendak beragama, haruslah jalan fikiran kita.
menuju ke agama. Alangkah janggalnya suatu pengakuan, padahal bukti tidak
ada. Ingin hendak terlepas daripada suatu bahaya, padahal tidak ditempuh
jalan yang selamat :

Niatnya .sejak bermula sa:mpai selesai '·tidal<.beres. Sebab it}l sudah se··
pantasnya, sudah "logis" kalau neraka Waihin tempatnya. . "

Kalau benar·benar kita hendak beragama, harusl:m jalan fikiran kita.. .
menuju ke a~ama. Alangkah janggalnya suatu pengakuan, padahal bukti tidak
ada. login hendak terlepas daripada suatu bahaya, padahal tidak ditempuh
jalan yang selatnat : '

,.djii':4-.{(jt;i!J,f\. (~~ ~~\.~~~/~Q\,,,d.
'Y/~'ftf ../ '. 0~'r~ .~~.J , ~)

"Engkau mengharapkan selamat, tetapi jalannya tidak engkaU tempuh;
tidaklah dapat suatu bahtera berlayar di tempat keringl. " '

Agama adalah batin dan lahir. Pada kepereayaan dan pada perbuata~. ,
Ummat-umrnat yang dahulu menjlt.di rusak binasa karena kepercayaannya
tidak dibuktikannya dengan perbuatannya dan amalnya.
, Kaum Luth dibakar hangus negeriTIya oleh Tuhan. Karena tela,h merata
suatu penyakit jiwa yang sangat mesum. Yaitu ?rang laki.laki doyan la~-lakL

Ummat Napi Syu'aib, yaitu orang Madian ditunggang-balikkan negeri-
nya, karena mereka penipu timbangan, gantang dan kati~n. Besar gantang

, pembeli dan keeil gantang penjual. '
Ummat Saba di dalam tanahnya yang subur, kiari lama kian terbalik

menjadi padang tekukur tandus, sebab ti9ak mereka pelihara lagi ni)cmat
Allah. / .

Semua dieeritakan Tuhan dalam Qur'an! Apakah gunanya Tuhan
rrieneeri~akan itu? Tuhan ~eriterakan supaya kita i~syaf, bahwasanya ,hukurn
Tuhan berlaku di setiap waktu. Mana yang rnelanggar jalan t~han binasa dan
remuk redam. Cerita itu supaya dijadikari pengajaran dan i'tibar, bukan serna-
13 buat didongengkan saja. Laksana "tukang kaba" 4i Minangkabau mernbawa
sebuah rebab dan·singgah dari Jepau ke lepau buat berrtyanyi'rnenceritakan

, ,kisah "Malin .Demarn" dan "Sutan Lernbak Tuah." Bukan! BJkan iturnak-
sudnya. Mungkinkah ummat dahulu telah musnah karena rnelanggarperintah
Balli, dan ummatsekarang tidak ? Siapa benarkah;kita, sehingga dilet~ di

duar aturan ?
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"Tuhan kami !Ampunilah kiranya dosa kami, pupus habiskanlah catat
an kesalahan kami, dan jika kami mario sudilah kiranya Tuhan memasukkan
komi bersama-samaorang-orangyang berbuat baik. " (A Ii 'Imran; S. 3 : 193).

"}(a Tuhan komi ! Sesungguhnya tclah kami dengar seorang penyeru
menyerukan [man: "I'ercayalah kamu kepada Tuhan mu !"Maka kami lela"
percaya." (Ali 'Imran: S 3: 193).

Telah datang keinsyafan bahwa sclama ini terlalai dan lengah, beragama
asal bernama saja. Setelah mendengar scruan orang-orang yang menyerukan,
timbuUah kesadaran. Maka teringatlah memohon ampun dan kurnia Tuhan,
terutama karena kesalahan sclama ini. Lalu dilanjutkannyalah permohonan :

.... (.~\//d/~/\;;~\f;~~~~-;d·· :~~/-J~ ~ ~.J;,. ~--' -?:! W _J
Q\\"C'yJ\) '"

Ujung ayat menjadi kunci dar ipada pangkalnya, Kunci itu ialah amal.
Kita akui bahwa banyak orang yang lalai dan lengah, tetapi ada juga orang
yang insyaf, dia taubat daripada kesalahannya lalu mcminta ampun kepada
Tuhan. Dia dcngar seruan-seruan dan ajakan supaya mcmilih jalan yang benar.
Dia berrnohon kepada Tuhan:

"Dan sesungguhnya telah Kami binasakan beberapa qurun scbelum
kamu tatkala mereka telah aniaya, dan datang kepada mereka Rasul-rasul
dengan penjelasan, namun mereka tidaklah pcrcaya. Demikianlah Komi beri
kan ganjaran bagi kaum yang durjana. Kemudian itu Kami jadikan kamu
menjadi silihan mereka di atas bumi sesudah mereka, supaya Komi pandang
bagaimanapula kamu ber'amal.... (Yunus, S 10. 13 - 14).

"Dan ~esungguhnya telan Kami binasakan beberapa Qflrun seHelu'm
, kamul

' ta~kala mereka telah aniaya, dan datang kepada ~ereka\ Rasul-rasul.
dengan penjelasan, namun mereka tidaklah percaya. Demikianlah .Kami beri-

. kan ',ganjaran bagi kaum yang durjafla. l,Cemudicln i'tu I\ami jadikan kamu .
menjadi silihan mereka di atas bumi sesudah mereka; supOya Kami P4ndang
bagaimana pula kamu ber'ama'." (Yurius; S 10. 13 - ]fI) .

. Ujung ayat menjadi kunci daripada pangkalnya. Kunci itu ialah amal.
Kita akui bahwa bariyak orang y~ng lalai dan lengah, tetapi ada juga orang
yang insyaf, dia taubat d~ripada ,kesalahannya lalu meminta ampun' kepada '
Tuhan. Dia dengar seruan-seruan dan ajakan supaya memilih jalan yang benar.
Dia bermohon kepada Tuhan.:

. , , t'
"¥a 'ruhan kami 1 Sesun!Jguhnyd telah kami ,dengar seorang penyeru

menyerukan !man: "Percayalah kamu kepadQ Tuhan'mu I" Maka kami telah
percaya." (Ali '!mran: S 3: 193). '

_ ,Telah datang' keinsyafan bahwa selama ini tedalai dan lengah, beragama
asal bernama saja. Setelah menden,gar seruan orang-orang yang menyerukan, '
timbullah kesadaran.' Maka teringatlah memohon ,ampun dan kurnia 1'uhan,
t~llJtama karena kesalahan selama tni. Lalu dilanjutkannyalah permohonan :

I

, .... (~~,//d-:'~/\S'~~·-:,_~~t--; t:r·':,~/-J,~ ~ ~-' -"~ ~-' .1:1 . ~ .J,
Q''fC'Y'J\) , ' {

."Tuhan kamt 1 Ampunilah kiranya dosa kami: pupus habiskanlah catat-
an kesalahan, kami, 'dan jika kami mati, sudilah kiranya Tuhan memasukkan
kami bcrsama-sama orang-orang yang berbuat baik. " (Ali 1mran;S. 3: 193).
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Apa jawab Tuhan ?

Semua permohonan telah didcngar-Nya. Tuhan pun Maha Tahu bahwa
pcrmohonan ini semuanya diucapkan dengan hati yang tulus, sadar akan
kesalahan sclama ini. Tapi di situ tersimpul pula "instink" manusia, yang le
kas hendak mendapat hasil. Lekas hcndak melihat bukti: lalu dia menagih
janji Tuhan.

Perrnohonan tulus-ikhlas itu tidak ditolak oleh Tuhan , melainkan di
sambut dengan sebaik-baiknya. Ditunjuki lagi jalan : Bcrjuanglah! Ber'arnal
lah!. Dijclaskan Tuhan jalan yang semestinya ditempuh itu. Asal ditempuh,
dengan sendirinya permohonan terkabul, walaupun tidak "menagih janji."
Bahkan lebih dari itu akan diberikan. Firman Tuhan :

Tiga tingkat do'a : Per tama mengakui bahwa seruan tclah didengar dan
isi seruan telah dipercayai. dan telah bcriman kepada Allah.

Tingkat kedua : Mohon diampuni dosa kelalaian selama ini.
Tingkat ketiga : Ingin lekas-lekas mendapat anugerah dari Tuhan kare

na telah mengakui bcriman karcna Tuhan telah bcrjanji.

"Tuhan kami! Anugcrahkanlah kiranya kepada kami apa yang telah
pernah Engkau janjikan atas Rasul-rasul Engkau; dan janganlah kiranya kami
dihinakan di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pemungkir janji ... (Ali
'Imran : S. 3: 11)4).

Olch karena kcsungguhan mcmohon Jan mcmiuta t.ruhat , tcrasalah ter
buka hijah dan dinding. terbuka jalan kernuka, terasa din se karang ada nilai
lalu me lanjutkan permohonan supaya dianugcrahkan Tuhanlah kiranya apa
yang tclah dijanjikan-Nya tcrhadap orang yang hcriman. senantiasa Tuhan
rnenjanjikan bahwasanya harangsiapa yang percaya kcpada Tuhan, dia akan
diberi kchJf>angan dan petunjuk jalan hidup dalam Junia ini. Berkali-kah janji
ItU disampaikan Tuhan dcngan perantaraan Rasul-Nya. Lantaran ingat akan
janji itu, rnaka makhluk yang telah insyaf ini pun melanjutkan permohonan
nya:

. '

Oleh 1<arenakesungguhan memohon dan memintil taub'lt, terasalahter·
buh hijab dan dinding, terbuka jalan kemuka, terasa diri sekarang ada nilai
lalu melanjutkan piml1ohonan 'supaya dianugerahkan, Tuhanlah kiranya apa
yang telah dijanjikan·Nya terhadap 'orang yang beriman, senaptiasa, Tuhan
menjanjikan bahwas;mya barangsiapa yaiig percaya kepada TUban, dia akan
diberi kel~angan dan petunjuk jalan lrldup dalam dunia ini. ~rkaii-kali j~nji
itu disampaikan Tuhan dengan perantaraaIi Rasul-~ya, Lai1taran ingat akan

I janji itu, maka makhluk yang telah insyaf :ini pun melanjutkan permohonan- .
ny;a :

J' 'Tuhan 'kami! Anugerahkanlah kiranya kepada kami apa yang telah
pemah Eng~au janjikan atas Rasul-rasul Engkau; dan janganlah,kiranya kami
dihinakan d~hari kiamat. 'Sesungguhnya.Engkalf tidak pemungkir janji. " (Ali
1mrrin : S. 3: 194). '

Tiga tingkat do'a : Pertama mengakui bahwa seruan telah didengar'dan
isi seruan telah dipercayai, 'dan telah beriman kepada Allah.

Tingkat kedua : Mohdn diampuni dosa kelalaian selama ini.
, 'T~ngkat 'ketiga : Ingm lekas,lekas mendapat anugerah dari Tuhan kare-

na telah mengakUi beriman karena Tuhan telah beIjanji.

Apajawab Tuhan ? ,
Semua permohonan telah didengar-Nya. Tuhan pun Maha Tahu b,ahwa

:permohonan ini. semuanya 'diucapkan dengan hati' yang tulus, sadar akan
kesalahan selama ini. Tapi disitu ,tersimpul pula "in'stink" manusia, yang Ie-
kas hendak meiJ.dapat hasil. Lekas hendak Inelihat bukti; lalu dia mena'gih
janji Tuhan. ,

Permohonan tulus~ikWas itutidak ditolak oleh Tuhan, metainkan di-
. sambut dengan sebatk-baiknya. Ditunjuki lagi jalan : Berjuangfah!.Ber'amal~

lah!. Dijelaskan, Tuhan jalan yang, semestinya ~tempuh ·itu. Asal' diternpuh,
dengan s.endir~nya permohonan terkabul, walaupun tidak. "menagih janji."
Bah1<a'nlebih dad ituakan dibedkan. Firman TOOan :

. . ,
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Bagaimana , , , " ? Maka taf'akkurl.rh or;lI1g yang berrnohon tadi, dan
yang berrnohon itu adalah kitu sendir i, Jalan berliku-liku untuk rnencapai
maksud, yaitu kcrnuliaan di dunia dan kcbahagiaan di akhirai. Timbullah kc
insyafan dan hilanglah putus asa karena lman telah ada. lalu mclanjutkan per
juangan. Bahagia di dunia dan hahagia di akhirat rupanya harus dibeli dengan
berbagai ragarn perjuangan. Mcsti sanggup ber'arnal. Tidak berbeda laki-laki
dan percrnpuan. Mesti sanggup rneninggalkan kampung halaman sendiri
(hijrah), kalau keadaan mcnghcndaki. Jangan sampai harta benda mengikat
kaki, dernikian juga rumah tangga dan kampung halaman, karena mengejar
cita-cita, Mesti sanggup tcrbuang. diusir orang dari kampung halaman.
Sanggup pergi. berangkat, asal citu-cita tidak dijual dengan kesenangan dunia.
Sanggup rnenderita karena mcratakan jalan Tuhan. Dan kalau datang tempo
nya, sanggup juga berperang. Akibat dari berperang ialah mcmbunuh, dan
juga dibunuh.

Sanggu pkah ? "Sanggup ",'
Maka dijawab kembali dengan kontan olch Tuhan dengan perkataan

yang sangat di tauhidkan " La ukaffiranna 'anhum saiyiaatihim Wala-udkhi
lannahum jannaatin: demikian sesungguhnya akan Aku hapuskan kesalahan
kesalahan rnereka. Dan Aku masukkan mereka ke dalam syurga.

"Maka mcnjawablah Tuhan mereka .' scsungguhnya Aku tidaklah meng
abaikan 'amal-usaha orang yang bcr'amal di antara kamu, laki-laki atau perem
puan, setengah kamu dari yang setengah. Maka orang-orang yang hijrah dan
diusir dari kampung halaman mereka, dan vung disakiti orang pada jalan-Ku,
dan yang berperang dan yang dibunuh pun. akan Aku hapuskan dari dalam
catatan segalah kesalahan mercka. Dan scsungguhnva akan Kami masukkan
mereka kc dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." (A Ii
Immn .-195).1193,

A. './ ./ ., "')S.' ". \ ///./ '?'" /,.-.(t ",/0- ", .-' ••/~.~ ./\./~ ,:\~
~'\~). ",\ ..•\,&,\,S< .\).\ / ./ V~~-':.r- ~ /~ ~ ~ d, ~J ..';::-- ? L: :/
, \/ ~ .•, ,Jt/.\.••/\-:(/" .'1'-:'%' .' .•/ .• ~I' , •.{_ .h \,; \./ •. , ./ ~ ~\i, .....;.1 • ~• \

~~.~]~~...r~'.Jf 0;;- ~~ > • ~"

~"f(/" \:;"/".J"./AI/"~( ,,'" ,1./ .•~/// "./. ~~!\/
\,' ;~!J~~~i>fi}~-'~t;-'~~~(~~

, '( )~~O-'~¥:~?~...3~\~~~J9't::.
,''Maka menjawablah Tuhan mereka : ~esungguhny~ Aku t.idaklah meng-

'ab,aikan 'amal~usaha orang yang ber'nmal di antara kamu, laki-laki atau perem- ,
puan, setengaJz kamu'

l
dari yang setengah. Malta orang-ora~g yang hijrah dan

diu sir dari "ka;~pun~ halaman mereka, da.n yang disakiti orqng pada jalan-Ku,
dim yang berperang dan yang dibunuh pun, akan Aku hapuskan dar! dalam
,cata tan segalah kesalah'an mereka. Dan sesu'ngguhnya akan Kami masukkan

. mereka· ke dalam syurga yang' mengalir di bawahnya 'sungai-sungai." (Ali
!mran : /951~93' " ' " . '"

_ ·Bagaimana ..... ·? Maka tafakkurlah orang yang bermohon tadi, dan
yang bermohon itu adalah kita sendiri. Jalan berliku-Iiku untu\< mencapai
maksud, yaitu kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. !imbullah ke-
insy,afan dan hilanglah putus asa karena Iman telah ada, lalu melanjutkan per-

, ]uangan. Bahagia di dUnia, dan bahagia di'akhira~ rupanya harus dibeli dengan
berbagai ragam perjuan,gan. Mesti sahgg\lp ber'ama!. Tidak,berbeda laki-laki
dan perempuan. Mesti sanggup meninggalkan kampung halaman sendiri
(hijrah), kalau keada~n menghendaki. Jangan sampai harta benda mengikat
kaki, dernikian juga rumah tangga dan kampung halaman, karena mengejar
cita-dta .. Mesti sanggup terbuang, diusir orang daTi kampunghafaman.
Sanggup pergi, berangkat, asal cita-cita tidal( dijual dengan kesenangim dunia.
S3nggup menderitakarena meratakan jalan Tuhan'., Dan k,alau datang tempo-
nya, sanggup .juga berperang. Akibat dad berperang ialah membunu;h, dan:
ju~ dibunuh.

Sanggupkah? ''Sanggup "I
Maka dijawab kembali' dengan kontan ole,h' Tuhan dengan perkataan

yang sangat di tauhidkan : La ukaffiranna 'anhum saiyiaatihim Wa la-udkhi-
lannahum -jannaatin: demikian sesungguhnya akan Aku hapl,lskan kesalahan-
kesalahan mereka.'Dan Aku masukkan mereka ke dalam syurga.
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"Jika kamu menolong Allah, niscaya Allah menolong kamu; dan akan
ditetapkan-Nya langkahkamu... (Muhammad;S. 47: 7).

Bagi saudara-saudara yang telah menyelanu lubuk bahasa Arab. akan
jclas sekali "Nun taukid tsaqilah" janji sungguh-sungguh yang penuh kehor
rnatan pada kcdua kalimat 1111.

Dan jangan lupa , Di dalam jawaban Tuhan itu disebut "Laki-laki atau
percmpuan". dijelaskan lagl kerjasama yang erat "setengahnya dari pada yang
setengah."

Terloncatlah dari mulutku : "Allah Tuhanku ! Tahu benar Engkau
rahasia hidup kami ini. l.ngkau tangkap segi kelcmahan. Lalu tidak Engkau
.inggalkan kaum pcrcmpuan, dalum pikulan tanggung jawab ini. Memang
Engkau Tuhan. Dan Benarlah apa yang Engkau firmankan!"

Kaurn perempuan terutama di zaman sckarung - merninta pula haknya
sebauyak-banyaknya. Mcrcka meminta haknya disarnakan dengan laki-laki.
Engkau jelaskan: hak sama! Kewajiban pun sama. Kalan terjadi perbedaan,
hanyalah dalarn pembahagian pekerjaan saja. Orang Islam yang beriman teguh
dan mendapat Nur Hidayat lIahi tahu sendiri pembahagian pekerjaan itu.

Engkau tangkap lagi isi hati kami. Ya Allah! Karena kerap kali yang
mengikat hati untuk berani berjuang, kalau perlu mengernbara meninggalkan
kampung halaman, kalau pcrlu masuk penjara keluar penjara. kalu perlu men
derita ; penghambatan yang paling besar kadang-kadang ialah perempuan.

Deugau ayat ini selcsailah kemusykilan itu. Perempuan pun turut her
hak , turut bcrkewajiban dan twut bcrtanggung jawab. Kalau pernah perern
puan menghambat langkah perjuangan, mungkin barangkali bukan salah
mereka, rnelainkan salah si laki-laki yang hendak mernborong sendiri tanggung
jawab. Si perempuan tahu kernudian saja. Tentu dia rnembantah.

Conrohnya dibcrikan oleh Nabi. Di dalam peperangan-peperangan besar
isterinya dibawanya. Sampai dalam perjanjian Hudaibiyah yang terkenal.
Ummu Salamah, isterinya. ikut pula. Bahkan turut pula beliau bicara dalam
satu persoalan yang nyaris rnerusakkan disiplin di antara ummat dengan
Nabinya.

Kadang-kadang ditumpahkan Tuhanlah kepada IOta kepercayaan besar
yang rasanya jiwa kita udak sanggup menerimanya. Tuhan berfirman :

( ~) ~~ /\/~.\:...~ "'//.~.~ :.//~ \\ ~ ":-:::~,
"--" • ~ ...:;.....>..J a ~ ~ ~ '. --.) U ."» _..J ;.J~.. .-(,.Jr--- ,.

/

.Bagi saudara-saudara yang t~lah menyelami lubuk bahasa Arab, akan
jelas sekali "Nun taukid tsaqilah" janji sungguh~sungguh yang penuh kehor-
matan pada kedua kalimat itu.

Da~ jangan lupa ! Di dalain jawaban Tuhan·itu disebut "Laki-Iaki atau
perempuan", dijelaskan lagi kerjasama yang erat "setengahnya dari pada yang
setengah."

Terloncatlajl dari mull.ltk~ : '~Allah Tuhanku ! Tahu benar Engkau
rahashl hidup kalni ini. Engkau tangkap segi kelemahan. Lalu tidak Engka'u

. .inggalkan kaum perempuaIi, dalam pikulan tanggung jawab ini. Memang
, Engkau Tuhan. Dan Benarlah apa yarig Engkau firmankan!" '..

. ~)Jm per~mpuan terutama di zaman sek~rang - meminta pula haknya
sebanyak-banyaknya. Mer-eka meminta. haknyadisamakan dengan laki-Iaki.
Engkau jelaskan: hak sarna! Kewajiban pun sama. Kalau terjadi perbedaan,

I hanyalah da}am pembahagian pekerjaa!l saja, Orang Islam yang beri.man teguh
~an mendapat Nur Hidayat· Ilahi tahu sendiri pembahagian pekerjaan itu.

Engkau tangkap lagi isi hati k~mL Ya Allah! 'Karen a kerap kali yang
mengikat hati untuk berani berjuang, kalau perlu mengembara meninggalkan
kampung halaman; kalaiJ periu masuk penjanl keluar penjara, kalu perlu men- .
derita; penghambatan yang paling besar kadang·kadang ialah perempuan.

'Dengan ayat ini selesailah kemusykilan itu. Perempuan pun turut ber--
hak, turut berkewajiban dan tu/ut bertanggung jawab .. Kalau pernah pert:rTi·
puan menghambat langkah perjuangan, mungkin barangkali bukansalah
mereka, rnelainkan salah si laki-Iaki yang hendak memborong senctiri tanggung
jawa b. S~perempuan tahu lcemudian ·saja. Tentu dia membantah.

, . !

. Contohnya diberikan oleh Nabi. Di dalam peperangan-peperangan besar
isterinya dibawanya.' Sampai dalam perjanjian Hudaibiyah yang ferkenal,'
Ummu Salamah, isterinya, ikut pula. Bahkan turut pula beliau bicara qalam
satu persoalan Yang nyaris merusal<kan disiplin di antara ,ummat dengan
Nabinya. .

Kadang.kadang ditu'rnpahkan Tuhanlah kepada kita kepercayaan besar'
yang rasanya jiwa kita lidak sanggup menerirnanya. Tuhan berfirman.: '

• . I I
. I I .

( .<I!) '::~\/~ •.\ :"~~/-:;~'-":/<,.J \\'" ~:~: \
"..,..IT' ~ ~. ~~4U) 1\11 ~(;) •• ,. . > _-" ',J,......-.. ,...:.<.../.,...-- "

''Jika kamu menoiong Allah, niscaya Allah merlOZong kamu; drm akan
ditetapkan-Nya Zangkah kamu." (Muhammad; S. 47: 7).
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En tah karcna tcnggang-rncncnggang dengan golongan yang tclah me
ringankan agama, entah oleh karena memang tclah memandang ringan agama
itu scndiri, maka adalah orang Islam sendiri yang mencari dalih dan mernberi
kan falwa bahwasanya asal sescorang telah mengucapkan dua kalimat syaha
dat, tidaklah dia akan rnasuk neraka lagi dan pastilah dia masuk syurga. Kare
na pengakuan itulah yang penting: walaupun dia· tidak sernbahyang, tidak
puasa, tidak berzakat. Pendiriao ini rnereka perkuat dengan satu hadis yang
dirawikan olch Anas Bin Malik demikian bunyinya :

./";;:,, \.:1t\/\--::-..-'~ • /9. \/.// _...))~~t\*,"'\ ~/t ./ / _?
, __!JUg;-J ~ ~/.)..) "~.J • (..Y>~ '-' Iu/ 'Y'f..})
.. 1./ -1,1' I~~( ~I"/" /./ ~ \1 ....-'/,/.tV~ /h~\/.I /..-',/
: ... ~. ~\J. \!,../U ~~. oU) V.-I,U ~'U" . .)uvuv...... _.J ;' :.J J - _• ...

2. Mencari Jalan Keluar

"Katakanlah : Ber'amallah, maka Allah akan mclihat amalan itu, dan
Rasul, dan orang-orangyang beriman: Dan akan dikembalikan kamu semua
nya kepada Yang Mallo Tahu kan yang ghaib dan yang nyata. Maka akan
diberitakannya kepada kamu apakahyang tclah kamu amalkan itu. "(Taubat:
S.9: 105).

Kalau dicari hakikat mcndalam, bagaimana kita akan dapat menolong
Allah padahal Allah Maha Kuasa dan kita pun "maha" lernah? Tolong Dia
dahulu, haru Dia mau menolong kita?

Kita insyaf kelernahan kita. Tuhan pun tahu kita ini lemah. Tctapi
dengan ayat itu Tuhan rnenyuruh kita hangkit. Tuhan mcnyuruh kita memo
pergunakan kekuasaan anugerah llahi yang tcrsimpan dalam jiwa kita supaya
kita hangun. Supaya k ita bekerja , hcrusaha dan ber'amal. Dan tahu nilai diri.

Alhasil, nash-nash atau kcterangan dalarn Qur'an dan hadis yang me
rangkaikan Iman dengan amal-saleh sangatlah banyak. Dan mernang itulah
hakikat Islam, mencapai yang Ichih sernpurna dan yang lebih luhur.

-{"/",/! // ~.-! ~{'\/'~t·~//:<"1/~J~ \ // /~ \{\~\ \1/
VJU"--'.J -o-:»'.J ~_)J ".~ ;0.) iS~ 'J- ~.J

r. -,~.J) --:~././~.~-:/\~~~--:J;- /.~t \<_~/;J,)\/'t\,\,0 "'!'.T \ • U U;. 0;) '..) \S-~ •./ .> - ./ :=,,- '7/ ./
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~lau ciicari 'hakikat mendalam, bagaimana kita akan dapat menolong'
Allah padahal !\l1ah Maha Kuasa dan kita pun "maha" lemah? Tolong Dia

.. dahulu, baru'. bia mau menolong kit~'!

Kita insyaf kelemahan kita. tul).an pun tahu ,kita ini lemah. Tetapi
dengan ayat itu Tuhan menyuruh kita bangkit. TuhaIi menyuiuh kita mem-
pergunakan kekuasaan anugerah Hahi yang ters~mpan ·dalam jiwa kita supaya
kita baI}gun.. Supaya kita bekerja, berusaha dan ber'amal. Dan tahu nil~ diri.

Alhasil, nash-nash atau keterangan dalam Qur'an dan hadis yang me-
ra~gkaikan !man dengan amal-saleh sangatlah banyak. Dan memang itulah
hakikat Islam, mencapai yang lebih sempurna' ~an y~ng lebih luhur.

" <"/.II/j // ~~~~tt('}'t·}'//~(?'V~}'1\ // //. \,~/j:\~/ .
~~..J()~.:r~~..JJ~~ ~.£>~;.r- 0/.)

r.. - ..•,)). /.':1/~~~·~.\~·~'7,."{-'.( _"":\?/1' (" S;J\l\/lt\,\.0 ~.T~ • LJ..".,....- u;;. 9,) '},J ,~~.\: ,/../" - ;...-?/ /'
I

"Katakanlah : Ber'amallah, maka Allah akan meUhat amalan itu, dan
Rasul, dan orang-9rang yang beflman. Dan akan dikembalikan kamu semua-
1'liYa fcepada Yang'Mafla Tahu kan yang ghatb' dan yang nyata. Maka akan

Idiberitakannya kepada kamu apakah yang telah kamu amalkan itu. " (Taubat:
S.9: 105). '

2. Mencari Jalan Keluar.,
Entah karerla tenggang-menenggang dengan golongan' yang telah me-

ringankan agama, entah.oleh karena memang telah memandang ringan agama
itu sendiri, maka adala1,l OFangIslam sendiri yang mencari dalih dan meinberi- .

"kan fatwa b1J.hwasanya asal seseorang telah mengucapkan dua k~limat syaha-.
dllt, tidakl~h diaakan rnasuk neraka lagi.dan pastilah dia masuk syurga. Kare-
na pengakuan itulah yang 'penting; walaupundia! tidak sembahyang, tidak
puasa, tidak b~rzakat. Pendiriah ini mereka perkuat dengan satu hadis yang
dirawikan oleh Anas. Bin Malik demikian bunyinya : .

/~ (:( L~t\>l'~,)'~_: /~\/.// ....P~~t\~f'\ ~/t ./ / ./
l -.-!J \.J (J;"""....r .4.P "'\.Ii;' ~ ,) ~.J •~~, () c • ..:l'Y'~J).=-' Y _/ ~ _/
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OJ Dala rn bahasa pa sar : "m e mb o n ccnu."

Seke tika membicarakan hadis ini, AI-Han, Al-Munzari telah berkata :
"Sebahagian sarjana utarna ahli ilmu mcnyatakan bahwa hadis yang tersebut
itu, yang memastikan orang rnasuk syurga dan haram masuk neraka, cukup
sernata-rnata mengucapkan "Kalimat Tauhid" saja, adalah sekctika permulaan

Hadis yang penting ini telah difaharn dengan salah oleh sebahagian
kaum Muslimin, sehingga telah dipergunakan unt uk menggoyahkan sendi
sendi agarna Islam. Tiang Islam (Rukun Islam) adalah lima, bukan satu.
Karena rnaksud sudah salah, hadis ini mereka per gunakan huat rncruntuh
yang empat lagi. Niscaya tidaklah bcr dir i Islam kalau hanya di atas satu tiang.

"Pada SUaTu hari Rasulullah s:a.w. naik kendaraan dan Mu 'az menum
pang") di belakangnya. l.alu bcrsabdalah Nabi . "Ya Mu 'az " sampai tiga kali,
clan Mu 'az pun menjawab pada setiap namanya dipanggil itu : "l.abbaik ya
Rasulullah dan bahagialah engkau '." Maka Rasulullah bersabda seterusnya:
"Tidaklah seorang pun yang mengucapkan syahadat "Tiada Tuhan melainkan
A llah dan Muhammad pesuruh Allah ", dibenarkannya dalam hatinya. melain
kan akan diharamkan Allah atasnya api neraka. "Berkata Mu'az: Ya Ra
sulullalt bolehkah berita ini aku sampaikan kepada manusia supaya mereka
bersukacita?" Sabda Rasulullah: "Kalau engkau beritakan tentu mereka
menyerah saja nanti. " - Namun begitu seketika Mu 'az telah dekat meninggal
dikabarkannya juga berita itu, meskipun dia merasa bersalah." (Dirawikan
oleh Bukhari dan Muslim).

, .
"Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. naik kendara'an dan Mu 'az menum-

pang*) di belakangnya. Lalu bersabdalah Nabi. "YaMu'az" sampai tiga kali,
dan Mu'az pun menjawab pada sedap namanya dipanggil itu : "Labbaik ya'
RasuJullah dan bahagialah engkau I. " - Maka Rasitlullah bersabda sete~sflya:

- "Tidaklah seorang pun yang mengucapkan syahadat "Tiada Tuh(ln melainkan
Allal1dan MUhammad'pesuT7,lh 4-llah", dibenarkannya dalam hatinya, melilin-
kqn akan diharamkan Allah atasnya api tleraka. '/Berkata Mu'az: Ya Ra-
sulullah bolehkah berita- ini aku sampaikan kepada. manusia supaya mereka
bersukacita?" Sabda Rasulullah: "Kalau engkau beritakan tel1tu merekd'
menyerah saja nanti. " - Namun begitu seketika Mu 'az telah d'ekat meninggal
dikabarkannya juga berita itu, meskipun dia merasa bersalah" (Dirawikan
oleh Bukhari dan Muslim).

Hadis yang penting ini telah difaham dengan salah oleh sebahagian
kaum Muslimin, sehingga telah dipergunakan untuk menggoyahkan sendi-
sendi agama Islam. Tiang Islam (Rukun Islam) adalah lima, bukan' satu.
Karena maksud sudah salah, hadis' iil mereka pergunakan buat meruntuh
yang empat lagi. Niscay~ tidaklah herdiri Islam kalau hanya di ata~ satu .tiaI1g.

Seketika membicarakan hadis ini, ,AI-Hafiz Al-Munzari teian' berkata :'. , . ,-

"Sebahagian sarjana utama ahli ilmu menyatakan bahwa hadis yang terse but
itt., yang memastikim orang rnasuk syurga dan har~mmasuk ~eraka, cukup
semata-rnata mengucapkan "Kalimat Tauhid"saja, adalah seketika permulaan

). /.

*) Dalam bahasa pasar: "membonceng."
r •
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"Aku diperintah Tuhan memerangi manusia musyrikin Arab, sehing-
ga mereka mengucapkan syahadat .. Tidak ada Tuhan melainkan Allah.
dan sesungguhnya Muhammad pesuruh Allah" dan mendirikan sembahyang
dan mengeluarkan zakat. Kalau telah dikeriakan mercka yang demikian itu,
memeliharalah mereka daripadaku akan darah mereka Jan harta bcnda
mereka, kccuali dengan hak Islam, elan perhitungan mereka adalah pada
Allah. .. (Dirawikan olcl: Bukhari dan Muslim duri Abdullah hill 'Umar r.a].

da'wah. Tetapi kernudian se telah datang perintah-pcrintah dan tersusun
undang-undang agama, rnansukhlah hadis ini. Dahl pendir ian ini banyak dan
jelas. Ulama-ulama yang bcrpendapat hegini ialah Adh-Dhahhaak. Az-Zuhri,
dan Sufyan Tsauri dan lain-lain. Terapi segolongan yang lain herkata bahwa
di sini tidak perlu dipakai nasakh. Schab S(.'galah rukun-rukun agarna dan
pcrintah-perintah Islam adalah akihat dari ucapan kalimat syahadut dan
penycrnpurnaan syahadat Kalan ada orang yang telah iqrar dcngan syahadat ,
padahal enggan mengerjakan rukun dan perintah agama. baik karcna ker as
kepala saja, atau karena rnempcnngan-ringan. kita hukurnlah dcngan kulur
dan tidak akan masuk syurga."

Se telah uu Al-Munzar imcneruskan lagi mcnyatakau pcndapat-pendapat
yang menguatkan pendapat yang keJua itu, dan tidaklah layak dipegang saja
sebuah had is yang seperti dermkian, padahal beratus lagi ke saksian Jari Kitab
dan Sunnah yang mcnyatakan kuatnya perralian lman dcngan Amal. Se hcn
daknya kalau bertemu suatu nash yang mujmal (uruum) di satu tempat ,
hendaklah dicar i tafshil-nya di ternpat yang lain. sehingga kira dapat rnema
hamkan agama rnenurut intisannya yang scbenaruya.

Jelas sekali sabda Rasulullah di tempat yang lain demikian

da'wah. Tetapi kemudian setelah datang perintah-perintah dan tersusun
undang-undang agama, man~ukhlah hadis ini. Dalil pendirian ini ban yak dan
jelas. Ulama-ulama yang berpendapat begini ialah Adh-Dhahhaak, Az-Zuhri,
dan Sufyan TsilUri dan lain-lain. Tetapi segolongan 'yang lain berkata bahwa'
di sini tidak perlu dipakai nasakh. Sebab segqlal;1rukun-rukun agama dan

, perintah-perintah .Islam adalah akibat dari ucapim kalimat syahadat dan
penyempurnaan' syahadat. Kalau ada orang yimg telah iqrar deng~n syahadat,
padahal enggan mengerjakan rukun dan perintah agama, baik karen a keras
kepala saja, atau karena memperingan-ringan, kita hukumlah dengan kufur
dan tidak akan masuk sYWga." . .

Setehih itu Al-Munzari meneruskan lagi menyatakan pendapat-pendapat
yang mengu~tkan pendapat yang kedu.a itu, dan tidaklah layak dipegang saja
sebuah hadis yang seperti derrukian, padalial beratus lagi kesakshin dari Kitab
dan Sunnah yang menYatakankuatnya p~rtalian'lman de~gan AmaJ. Sehen-
daknya' kalau be'rtemu suatu nash yang mujmal (umum). di satu tempat,
hen4akl~h dicari tafshil-nya di tempat yang lain, -sehingga kita dapat mema-
hamkan agama menl\.fut intisarinya yang sebenarnya.

''Aku diperinta'h Tuhan memerangi manusia - musyrikin Arab, sehing-
ga mereka mengucapkan syaf!a(Jat " Tidak add Tuhan melainkan Allah,
dan sesungguh'nya Muhammad pesuruh Allah" dan mendirikan sembahyang
dan ,mengeluarkan. zakat. Kalau telah dikerjakan mereka yang d~mikian iri4,
memeliharalah mereka daripadaku akan darah mereka dan harta benda
mereka, kecuali dengan hak Islam, ddn perhitungan mereka adalah pada
Allah. '; rDirawikan oleh Bukhari dan Muslim dad Abdullah bin 'Umar r.a).
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Di sini nyata hahwa dusta itu berbagai ragarn. Suatu barang yang putih
dikatakan hitarn, adalah dusta. Suatu barang yang nyata putih, dan dikatakan
dengan mulut bahwa barang itu memang putih, tetapi hati sendiri tidak me
ngakui dia putih, adalah dusta juga. Dan inilah dusta yang paling buruk. Dusta
macam pertama tidak seberapa bahayanya dari yang kedua, sebab ada orang
yang mengatakan dengan mulutnya bahwa yang putih adalah hitam, namun
dalam hati sanubarinya tetaplah ilia rnengakui keputihannya. Sebagaimana
Abu Sufyan dan Abu Jahl, tidak mau rnengakui Nabi Muhammad utusan
Allah, sehingga mereka melawan dengan segenap daya upayanya. Abu Jahl

"Apabila datang kepada C'IIXkauorang-orang munafiq, mcreka berkata :
"Kami naik saksi bahwa engkau adalah Rasulullah." Dan Allah mengetahui
bahwa engkau memang Rasul-Nya. dan Allah naik saksi pula bahwa orang
orang munafiq itu adalah pendusta belaka. "

Maka hadis tentang mcngucapkan syahadat semata sebagai yang diriwa
yatkan oleh Anas tadi adalah mujmal, dan had is yang kernudian ini adalah
mufashshal, yaitu perincian dengan jelas. Tidak ada terdapat pcrlawanan, se
bab di hadis yang dinwayatkan Anas tadi tclah narnpak perkataan yang akan
menerima penjelasan. yaitu mcngucapkan syahadat yang lehih dahulu telah
dibenarkan oleh hati sanubar i. Sel-ah rnengucapkan syahadat saja, yang tidak
timbul dari hati sanubari, adalah syahadat orang munafiq. Schab orang rnuna
fiq pun pernah datang kepada Rasulullah, mengucapkan pengakuan (syaha
dar), tetapi Tuhan Allah mernbcritahukan kcpada Nabi bahwa syahadat
mereka itu adalah dustu :

"Maka jika mcrrku telah tau hal, dan mcndirikan sembahyang dan
mengeluarkan zakat, mall.II itu adaloll kawanmu seagama...

Dikuatkan pula oleh ayat :

''flaka jika mereka telah taubat, dan rendirikan sembahyang dan
(mengel~arkan zakat, maka itu adalah. kawanmu seagama. "

Maka hadis tentangmengucapkan syahadat semata sebagai yang diriwa'
, yatkan loleh AiJ.as tadiadalah mujmal, dan haqis' yang kemudian lni adalah

mufashshal, yaitu perincian dengan jelas. Tidakada terdapat perlawanan, se-
bab .di hadis yang diriwayatkan Anas tadi telah rampak perkataan yang akan
menerima penjelasan, yaitu mengucapkan syahadat yang lebih dahulu telah
dibenarkan oleh hati sanubari. Sehab mengucaplcan syahadat saja, yang tidak
t~mbul ?ari hati sanubari. adalah syahadat orang '~unafiq. Sebab orang muna-
flq pun\pernah 'datang kepada Rasulullah, mengucapkan pengakuan .(syaha-
dat),. tetapi Tuhan Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa syahadat

, mereka itu adalah dusta:' ,

/

"Apabilq datang kepada engkau orang-orang munafiq, mereka berkata :
"Kami ~ik saksi bahwa, engkau adalah Rasu~ullah." Dan Aliah mengetahui
bahwa engkau memang Rasul-Nya, dan Allah naik. saksi pula bahwa orang~
orang munafiq itu adalah pendusta belaka. " '

Di sini nyata bahwa dusta itu berbagai ragam. Suatu barang yang Imtih
dikatakan hitam, adalah dusta. Suatu barang yang nyata putih, dan dikatakan
dengan mulut bahwa barang itu merriang putih, tetapi hati sendiri tidak me-
ngakui dia putih, adalah dusta juga. Dan inilah dilsta yang paling buruk. Dusta .
.rnacam pertama tida~ seberapa bahayanya dari yang kedua, sebab llda orang
yang mengata~an dengan mulutnya b3,hwa yang putih adalah hitam, I).amun
dalam hati sanubarinya tetaplah dia mengakui, keputihannya. Sebagaimaha
Abu Sufyan dan Abu Jahl, tidak mau, mengakui Nabi Muhammad utusan ,
Allah, sehingga \mereka melawan dengan segenap daya upayanya. Abu Jahl
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"Errsegeralahmenuju keampunan Tulia" Jan memasuki syurga yang
luasnya adaiah seluas langit elan bumi, yang disediakan buat orang yang ber
taqwa kepada Allal!." (Alilmran S. 1· 1/3).

Jadi penjualan diri dan harta benda itu tidaklah penjualan yang
merugi. l.abanya sangat be sar berlipat ganda, t id ak dapat dimisalkan dengan
penjualan dan iaba dunia ini, ialah "YUH!:!.

~ ..~\/ !('~\\\":~_#/,~~'.I~/: (5/. :/~~~ l:
ifv- ,..:>~ ~v?''' .:J1;:";t»~~ :/'Y.J 'J

, / .._.~'it #"".1,..(,,"'(vYu') .~~~\
-/

"Sesungguhnya Allah telah membeli daripadaorangMu 'mill akan diri
mereka Jan harta benda mcrcka dengan syurga." (A (0 Taubah: S.Y:J JJJ.

Mengucapkan dua kahmat syahadat adalah permulaan dari akibat
akibat lain, baik kepcrcayaan atau pun arnal dan usaha. Dua kalirnat syahadat
adalah pintu, yang apabila telah dilalui, kita akan masuk kc dalarn satu
lapangan luas dari kernurnian batin dan pcgangan hidup. Dua kalirnat syaha
dat adalah scakan-akan "sural k ontrak ", yang dengan mcngucapkannya kita
te lah menjual diri kita, bukan kepada orang lain, melainkan kepada Allah
yang telah kita akui sebagai Tuhan kita.

"Orang munafiq tcrletak eli dalam alas ncraka." (AII-Nisa: S.4:J45).

tewas di medan pcrang dan Abu Sufyan takluk meletakkan senjata karena me
mang tidak dapat melawan lagi. Tetapi Abdullah bin Ubay. pernimpin kaurn
munafiq di Madinah, kalau ber ternu dcngan Nabi selalu menundukkan muka.
mengakui bahwa beliau mcmang Nabi , padahal hatinya ingkar. Tetapi kalau
terlengah sedikit saja dikhianatinya dari be lakang ' Oleh scbab itu rnaka kaurn
munafiq, yaitu kawan yang schcnarnya lawan itu, Icbih berbahaya dari pada
orang yang scmata-rnata mcnentang. D-Jn ternpatnya dalam neraka pun
adalah di kuruk neraka yang paling bawah.

tewas di medan perang dan Abu Sufyim takluk meletakkan se'njata kaiena me-
mang tidak dapat melawan lagi. Tetapi Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum
m\lnafiq di Miidinah, kalau bertemu dengan Nabi selalu menundukkan muka,
mengakui bahwa beliau memang Nabi, padahal hatinya ingkar., Te-tapi kalau
terlengah sedikit saja dikhianatinya dari belakang! Oleh'sebab itu maka kaum
munafiq, yaitu kawiln yang sebenarnya lawan itu, lebih berbahaya dari pada
orang yang semata-mata men entang:, Dan tempatnya dalam neraka pun
adalah di kuruk neraka yang paling bawah.

('10 ~~\) .' . ,,\1)'<"~~\dj:)!'~d{t\1 J, 4 v/ ~ / ./ - // }J

" "Orang munafiq terletate di dalam alas neraka.'" (An~Nisa': S.~:145).'

Mengucapkan dua kalimat syahadat adalah permulaan dari 'akibat-
akibat lain, baik 'kepercayaan at~u pun amal dan usaha. Dua kalimat syahadat
adalah pintu, yang apabila telah dilalui, kita akan masuk ke dalam satu
lapangan luas dari kemurnian batin dan pegangan hidup. Dua kalimat syaha:
dat ad'alah seakan-akan "surat kontrak", yang denganmengucapkannya kita
telah menjual diri kita, bukan kepada orang lain, melainkan kepada Allah

. yang telah kita akui sebagai Tuhan kita. '

--::~/ft(!jf\,~\/;\/'~/~~:l<'~.,"o:'\\! ;~; (" ,f,
•• ~('"" L>;, Y~~("AA) ~y ~($~ 4U 1,,)]:-

C'''V..?I) , "
. '"Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang Mu'min akan dif:i "

mere'ka dan harta benda mereka dengan syurga." (A t-Taubah: S. 9: 111) .
• ' • I. "

, Jadi penjualan, di~i dan 'harta benda itu tidaklah penjualan yang
merugi. Labanya ;a~gat besar berlipat ganda, tidak dapat ,dirnisalkan dengan
penjualan dan laba dunia ini, ialah ~yurga.

. ,'~, '. .~ \

,.~ ~~\/ !('~\\\-:-!_"/;:"'//1/~/." is/· ·~/11~'''-'~
ifv ~v~ ~~""~-'j~~?~ )y-J ~

I I /~4'~ ~""/.,/ ("lot''' .\~.\\), •. -- ~~,, " eJ:;-=r (.J • ././ 7'

, ':Bersegeralah menuju, keal'flpunan Tuhan' ~n ,memasuki syurga yang
luasnya udiJlah seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang yang ber-
taqwa kep,ada Ailah." (Ali Tmran : S.-3: 133); .' '
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Maka sernata-mata mengucapkan kalimat Tauhid, mengakui Tuhan
Allah Maha Esa, padahal hati sanubari rnasih tetap mempersyerikatkan-Nya
dengan yang lain. tidaklah ada nilai harga kalimat itu, Mulut mengakui, pada
hal arna1 tidak menuruti tidaklah ada harganya.

Cobalah flkirkan baik-baik, apakah harganya kalimat Tauhid itu? Apa
bila seseorang telah mengucapkan, telah bersyahadat dengan kalimat Tauhid,
maka pantang baginya menundukkan mukanya kepada yang selain Allah.
Kening ini terangkat terus melihat dunia dalam kesamarataannya, dan dia
hanya sujud sernata-mata kepada Allah. Dia tidak percaya kepada tuhan
tuhan palsu. Tuhan palsu itu bukan batu, bukan kayu dan bukan patung saja;
bahkan segala perkara dan segala barang yang akan mengendorkan perhu
bungan dengan Allah. baik pangkat, kebesaran, kemewahan. kekayaan dan
lain-lain. semuanya itu adalah tuhan palsu belaka. Tauhid sejati tidak ada
tempat takut, tempat mengharap, tempat segan, melainkan Allah. Tidak ada
tempat mengadukan penderitaan, melainkan Allah. Tidak ada sesuatu tempat
menggantungkan cita, melainkan Allah.

Banyaklah orang yang hancur lebur, robek dan putus perhubungannya
dengan Allah oleh karena maksiat. Hawa-nafsu membawa mereka kian lama
kian jauh dari Allah. sehingga kian lama kian takutlah dia menyebut nama
Allah atau lupa samasekali. Cobalah tim bang dengan halus, apakah perbedaan
rnereka dengan ummat dahulukala yang dinamai kaum Jahiliyah itu? Perbe
daannya ialah bahwa orang yang dinarnai Jahiliyah itu faharn arti kalimat
Tauhid, tetapi tidak mau mengucapkannnya, dan orang Jahiliyah sekarang
pandai mengucapkan kalimat Tauhid tetapi tidak faharn apa maksud dan isi
nya. Inilah yang dinarnai di zaman sekarang "Jahdiyah-modem."

Kalimat Tauhid melepaskan rnanusia dari belenggu dirinya sendiri laksa
na telempung kelapa menyeruak sabut dan tempurung buat tumbuh sendiri.
Walaupun dia kecil dan lunak, namun kekerasan tempurung dan tebal sabut
tidak dapat menghambatnya tumbuh. Maka bila dia telah mendapat sinal
daripada Nur Allah, kian lama kian meningkatlah dia ke atas. Tetapi dalam
pertumbahan itu, kalau kurang menjaga diri, akan datanglah berbagai musuh.
Setan akan mencoba menyangkutkan tali benalunya pada pohon itu; syahwat
dan hawa nafsu. Kesudahannya dia tidak sanggup lagi mengangkat wajahnya
kelangit, melainkan tertekur ke bumi, Turun dan runtuh, sehingga rebah sarna
sekali. Firman Allah :

v~"":'("'t..,~t":'~~ ~"'t\ /"":'~~ !.. \ ~t ~ ://
c>-rf-'\~\~~~ ~"" ~/~~~r-~.J00

( \

! Maka semata-mata mengucapkan kalimaf _Tauhid, mengakui Tuhan
Allllh Malia Esa, padahal haW sanubari masih tetap mempersyerikatkan~Nya'
dengan yang lain, Jidaklah ada nilai harga kalimaUtu. M~lut mengakui, pada-

, hal amal tidakmenl;l~ti tidaklahlada harganYa. , " ; ~J
Cobal3h flkirkan baik-baik, apakah harganya kalimat Tauhid itu? Apa-

'bila seseorang telah mengucapkan, telah bersyahadat dengan kalimat Tauhid, ,-
maka pantang baginya menundukkan' mukanya kepada yang selain Allah.
Kening ini ~terangkat terus melihat dunia dalam ke~ataannya, dan dia
hanya sujud semata-mata kepada Allah. Dill tidak percaya kepada'tOOan-
tuhan palsu. Juhan palsu itu bukan batu, bukan kayu dan bukan patung saja;
bahkan segala perkara dan segala barJqg yang ~n mengendorkan perhu-

,bungan dengan Allah, baik pangkat, kebesaran, kemewahan, kekayaan dan
lain-lain, se11?-uany~itu adallih tuhan palsu belaka. Tauhid lsejati tidak ada f

tempat takut, tempat mengharap, tempat segan, meIainkan :A,llah.Tidak ada
tempat mengadukan penderitaan, inelainkan Allah. Tidak ada sesuatu tempat

. trlenggantun~n cita, melainkan Allah. - " '
Banyaklah orang yang hancur lebur, robek dan putus perhubungannya

de9gan Allah oleh' karena ..maksiat. Hawa-nafsu membawa mereka kian lama
.kiail jauh dari Allah, sehingga kian lama kian takutlah dia menyebut nama
Allah atau lupa samasekali. CobalaIrtimbang dengan haius, apakah perbedaan ,
mereka' dengan ummat d$ulukala yang dinamai kaum Jahiliyah itu? Perbe-
daannya ialah bahwa orang yang dinam3i: Jahillyah. itu faham arti k8llmat
Tauhid, tet3pi tidak mau mengucapkannnya, dan orang Jahiliyah sekar'ang
pand~ inengucapkan kalimat Tauhid tetapi tidak faham' apa maksud dan'isi-
nya. Iriilall yang dinamai dizaman'sekarang "Jahiliyah-mQdern." './

" KaJirnat Tauhid melepaskan manusiadari belenggu dirinyasendiri laksa~,
_ na telempung kelapa menyeruak sabut dan tempurung bUilt tu'mbOO sendiri. ,

Walaupuri dia (cecil dan lUnaf, ~amun'kekerasan tenipurung dan te~al sabut
tidak dapat lmenghambatnya tumbOO. Maka bila dia telah rnendapat sin8r
daripalb Nur Allah, kian;larna kian rneningkatlah dia ke, auis. Tetapi dalam ~
pertumbdmn itu, kalau kurang menjaga diri,.akan datanglah berbagai musuh:
Setan' akan mencoba menYlUJ.gkutkantali benalunya pada pohon itu; syahwat '
dan hawa nafsu. Kesudahannya dia tidak sanggup lagi rnengangkat ,wajahnya' J

: kelangit, melainkan tertekur ke burni. Turon dan r~ntuh, sehingga reb8h sarna
sekali. Firman Allah : '

9/?-':(toit ~h~~'\-/~t\/""(~~ ~~~ ~ :~/,~..rf-,\~\ ~~ ~~ -:,A>l >. ~~If.J··
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"Dan perumpamaan kalimat yang keji adalah laksana kayu yang keji

"Tidakkah engkau lihat betapa Tuhan Allah membuat perumpamaan?
Kalimat Yang Baik laksana pohon yang baik, urat-akarnya teguh dan dahan
rantingnya di langit, mendatangkan buah setiap masa dengan izin Tuhan-nya.
Dan diperbuat Allah perumpamaan-perumpamaan bagi, manusia, semoga
mereka mengerti." (Ibrahim; S. /4: 24 - 25).

Maka "Kalirnat Syahadat" itu adalah "kalirnat yang baik." Sejak dari
urat, sampai dahan dan ranting, daun dan pucuk dan buah, kita hanya akan
merasai satu rasa saja, tidak kacau. Kalirnat yang mulia ini tidaklah untuk jadi
permainan orang-orang munafik. Dan kalau yang ditanamkan itu adalah
pohon yang busuk, dari benih yang tidak berkententuan, akhir kelaknya
tumbang juga. Tuhan berfirman pula :

~
, .:fj\~.:<: ~~;,~.;~Y~h J.£:~~::~J4£...) ~ ~ • ,) ~ - ~ ,. • ? - z- ? / ~/ /

// ~
(~"\ ~V.~) '-i~~

Tidak mungkin kalimat Tauhid namanya, kalau benihnya lain dari
Tauhid. Padi ditanam tidaklah menumbuhkan lalang. Demikian pun kalau
padi tidak menghasilkan buah, meskipun padi juga, tandanya tanah tempat
menanam tidak digenangi air. Kalimat Tauhid dimisalkan Tuhan dengan po
hon yang baik. Firrnan-Nya:

('(\l') '¥~~4~j\~
"Dan siapa yang mempersekutukan dengan Allah, maka adalah dia se

olah-olah jatuh dari langit, lalu di sambar burung atau dibawa angin ke tempat
yang jauh: .. [Al-Haiji; S.22: 31).

, ,

\ ,

- (~, !:I) .~~~4f;t)\~
-' -' "Dan siapa yang mempersekutukan dengan Allah, maka adalaft'dia se-

olah-olah jatuh dari langit, lal~di sambar burung atau 'dib,awa.angin ke tempat
yang jauh·" (AI-Hajji; S.22: 31).

Tidak mungkin kalimat Tauhid namanya, kalau benihnya lain dari
Tauhid. > Padi ditanam tidaklah menumbuhkan l~ang. Demikian pun kalau,
padi tidak menghasilkan 'buah, lmeskipu~ padi juga, tandanya tariah tempat
menanam tidak' digenangi air. Kalimat Tauhid ilimisalkan Tuhan dengan po-r
hon yang bail<. Firman-Nya: I .

)

/

~\ ~o//-(~~l1t~~\~/~ ~:{(\, .;.:;- /~Q,.~ /- .~ .. 'X~
/ i//'J,.~iI'/.. ~ \ ." ~~//!;:..-;:,-!V~t. \-:,~..:/ 9' \-;:'
~.J :J~.)U~~,\~~.~.~\~~~~d/," ~.,/ .>/?-/ ,/' 7 r- ./
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. 'Tidakk~h engkau lihat betapa Tuh{ln Allah membuat perumpamaan?
Kalimat Yang Baik laksana pohon yang baik, urat-akarnya teguh dan dahan-
rantingnya di langit, mendatangkan buah setiap masa dengan izin Tuhan-nYa.
Dan diperbuat' Allah perumpamaan-perumptmlaan bagi, manusia, semoga
mereka me'ngerti~" (Ibrahim; S. 14:24 - 25). ' '\

MaJ<a "'!'alimat Sy~adat" itu adalah "kalimat yang baik." Sejak dari )
urat, sampai dahan dan ranting, daun dan pucuk dan buah, kita hanya akan

.merasai satu rasa saja,. tidak kacau: Kalimat yang mulia ini tidaklah untl.Jk jadi
pertnainanorang-orang munafik .. Dan kaIau yang ditanamk3n itu' adalah
pohon yang busuk,' dari' benih yang' tidak berkententuan, akhir kelaknya
tumbang juga. Tuhan berfirman pula:

~

- \/ ,~t" •./-' •.' .•,AI",., ",/'L ~Y-!h.../';/' ~/I~~//
,--. 1)\ 4~' ~ ~3 ~~,':' J.~ ~~ • <J~ ••;, ; '. ~ •• ;, ~ /

// .
. // •.

. \. (~"\.J.!f.I)...)\-;""'"
) F • ~r"'(/(
, "

"Dan perumpamaan kalimilt, yang keji adalah laksana kayu yang keji
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"Dan setengahmanusia, adayang mengaku beriman kepada Allah dan
hari akhirat, padahal tidaklah mereka beriman. Mereka tipu Allah dan orang
yang beriman, dan sebenamya tidaklah mereka tipu melainkan diri mereka
sendiri: Tetapi mereka tidak merasa." (AI·Baqarah; S. 2:8-9).

Mereka bersumpah kadang-kadang: Aku ini adalah seorang Islam sejati,
aku ini sedia berjuang untuk Islam, aku mau berkurban mau-matian.' Bila
kah mereka berkata demikian? Ialah seketika nampak olehnya keuntungan
yang diharapkan. Padahal dalam perjuangan Islam keuntungan kebendaan,
dan pangkat dan kernegahan, adalah nomor dua. Nomor satunya ialah kepa
hitan dan penderitaan. Maka bilarnana berjumpa kesulitan itu, cepat sekali
rnereka "lari" meninggalkan perjuangan. Sebab yang mereka cari tidak lekas
berjurnpa. Guna apa lama-lama?

./-..1_ ./.'!/;-..{.~'/"'" ./~~._L \.//~~ .A ./AI ~I /~.,;t../
, • \~ ....4) I)~ •• 4" " -. \.A .' • • .._j"Jo \ ~ \l' """_';...,7_r;./I ./ _, ./,?;J /~ jJ'" ;-0 ./ .:.J
~:t.~./ .:f,\~..t.;:{\ ,~-:'~/-{\ .. \""(/~~'/I~/ .("/ ~q

"-" ""'fJ~~~_'" yw..~.J ~~ ......_,\~~J.f-:.Y
(CN_ ," ~"pI)
"Dan mereka benumpah dengan nantII 1Uhan. bahwa mereka masuk

golongan kamu. Padahalmereka (sebenamya)bukanlah golongan kamu, teta-

Kalirnat Tauhid adalah pokok hidup seorang Muslim. Kalimat Tauhid
akan bertemu pada seluruh segi hidupnya. Kalau kelihatan kacau, hidup
yang tidak berujung berpangkal, itulah alamat "salah tanam." Entah bibit ber
mula "muda tanaman", entah tanah yang enggan menerima. Atau entah
kurang siram.

Sebab itu kita akan berjumpa orang yang mengaku percaya kepada
Tuhan dengan mulutnya, padahal kepercayaan itu tidak ada padanya. Tuhan
berfirman:

juga tumbanglah dia dari muka bumi, tidaklah dia akan dapat berdirt regale. ..
(Ibrahim;S. 14 : 26)
juga tumbanglah dia dari muka bumi, ti(1aklah 'dia akan dapat berdiri tegale."

t' (Ibra.him; S. 14 : 26)

Kalimat Tauhid, adalah pokok hidu'p seorang' Muslim. Kalimat TauWd
akan bertemu pada seluruh segi hidupnya. Kalau kelihatan kacau, hidup
yang tidak berujung berpangkal, itulah alamat "salah tan~." Entah bibit per- \..
mula "muda tanama,n", entah tanah yang enggan menerima. Atau entah
,kurang siram.

Sebab itu kita akan berjumpa orang yang mengaku percaya kepada
Tuhan dengan mulutnya, pad3;hal kepercayaaI,1 itu tidak ada padahya. Tuhan
bedirman: \, .

. \...-< ~. :?-4-'t: .:-;1\ ,4/\\/ ~\; t\-'J ~-!/:/-' .~\<,l/.~,35;? ~ ;t.r/~/,> ~:r~ ¢.J

.A:'-'-''''''/I//~",/.?:~\'5\-(,,-,-/:/\//J\·~/'\<,41\//~,-{~-,~~ )_
'~~J,.P"u4) ) ~~~V'J~ 0;~~A» (,)y~~

l'-t\~~") ',t .

?

"Dan setengah manusia, ada yang mengaku beriman k'epada Allah dan
hari akhirat, padahal tidaklah mereka beriman. ,Mereka tipu Allah dan orang

, \
yang beriman, dan sebenamya tidaklah mereka tipu melainkan diri mereka-
sendiri Tetapi mereka tidak merasa;." (AI-Baqarah;S. 2:8-9). / r J •

../

Mereka bersumpah kadang-ka9an~: Aku ini adalah seorang !siam SC}jati,
aku ini ser;lia berjuang untuk islam, aku mau berkurban mati-matian.' Bila:
kah mereka berkata demikian? lalah seketika nampak, olehnya keuntungan
yang diharapkan. P,adahal dalam perjuarlgan Islam keuntungan kebendaan,
dan pangkat dan kemegahan, adalah nomor dua. Nomor Satunya ialah kepa-
hitan dan penderitaan. Maka bilarnana berjumpa kesulitan itu, cepat sekali
mereka "lari" meninggalkan perjuangan. Sebab yang mereka cari tidak leka~
berjumpa. Guna apa lama-lama? / ~'

/,,-,-/.YY·'<'~i/4 ,/~ •. 41\/./.~~,.A .",4t ~,/~/
• • \~,~ 4) ~ • ~ ••• '.]A loA. • • • ~~ \ ~ \J" , II""-"'.....:T.r;./:.:T /_, /~;J /~J1/ ~U / .••,J

. ~ '\ '~:I:):' .;1\\··t\~\••.1-:'~/-{\,_(~{o-~/l"/ .("", ~~
'-' '''P~~JYf~~J j>..)) 'J,\~~'Jf-=-"

.(""-'" ~.?I), - ' '
"Dan mereka bersumpah dengan nama 1Uhan, bah'Nil mereka masuk ,

golQngrm'kamu. PadahaJ.mereka (sebenarnya) bukanlm.. golongan~u, teta-
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pi adaJah mereka orang-orang yang memisahkan diri. Kalau sekiranya mereka
'memperoleh tempat perlindungan atau gua atau lobang tempat bersembunyi,
niscaya mereka berputar ke situ, dan mereka lari dengan kencang." (At
Taubah; S. 9:56-57).

Disebut Tuhan bahwa mereka itu kaum yang "pecah" , artinya tidaklah
dia termasuk golongan sana, atau golongan sini, mereka adalah penambal
nambal belaka. Jiwanya sangat lemah. Bukti kelemahan jiwanya ialah keras
bersoraknya, lebih keras daripada sorak orang tempatnya menumpangkan
diri, kalau dilihatnya ada keuntungan. Tetapi kalau "pasaran" tempatnya
menumpang itu sepi pula, hilanglah, tidak kelihatan lagi mala hidungnya.

Penerangan-penerangan Tuhan yang penuh dengan ilmu jiwa ten tang
sifat munafiq ini, yang menggambarkan segi-segi kelemahan manusia, sekali
kali tidaklah akan kita pergunakan buat memukul orang lain. Lebih baik kita
pergunakan untuk mengoreksi jiwa kita sendiri. Sebab kita pun berjiwa pula.

Saidina Umar yang begitu tinggi nilai lrnannya dan begitu murni per
juangannya, bila membaca atau dibacakan orang kepadanya ayat-ayat yang
berkenaan dengan kemunafikan ini, termenung dan mengukur dengan dirinya
sendiri. Ada seorang sahabat Nabi yang lain, Huzaifah bin AI-Yaman nama
nya. 8eliau ini banyak pengetahuannya ten tang hal munafiq, sebab banyak di
ajarkan Nabi kepadanya. Maka selalu Umar bertanya kepada Huzaifah : "Ada
kah agaknya padaku penyakit nifaq ?"

Alhasil, bahwasanya yang dikehendaki sebagai seorang Muslim bukanlah
semata-mata mengucapkan syahadat dengan lidah. Syahadat mempunyai
akibat, karena syahadat itu dirnulai dari hati, keluar kepada lidah dan diikuti
oleh perbuatan. Mengerjakan su ruhan , menghentikan larangan, tha'at dan
patuh! Tha'at dan patuh yang mutlak! Islam mempunyai hukum-hukum yang
wajib dijunjung tinggi, peraturan dan undang-undang, baik mengenai 'ibadat
khusus, atau pun kemasyarakatan, atau mengenai akhlak, atau mengenai ke
negaraan!

Kita wajib berusaha supaya sesuailah ucapan syahadat kita dengan ke
seluruhan perbuatan kita!

Waktu membaca keterangan-keterangan ten tang pertalian Iman dengan
amal saleh ini, saya percaya bahwa akan timbul beberapa kemusykilan dan
kecernasan dalam hati. Kecemasan itu timbul di dalarn dua corak masyarakat
Islam.

Pertarna timbul kecemasan daripada orang Islamyang memang kehidup
annya telah terbentuk oleh agama. Oia adalah orang Islam yang tha'at. Tetapi

.J '
.(

, "

/

pi adaJllh mereka o;ang-orang yang memisahkan diri, Kaldu sekiranya mer~kIf.
'memperoleh tempat perlindung9n atau gua,atau lobang 'tempat bersembunyi, -
niscaya mereka berputar ke situ, dan .mereka lari dengan kencflng." (At-,
Taubah;,S. ;9:56-57). . J l. ' "

/' .
_ Disebiit Tuhan bahwa mereka itu kaum yang "pecah", artinya tidaklah

" dia termasuk golongan sana, atau golongan sini, mer,eka adalah penambal-,
. I.

'nambal belilka. ,Jiwanya sangat ~emah. Bukti kelemahari jiwanya ialah keras
bersorakny~, lebih r keras daripada sorak orang tempatnya menumpangkan ,
diri, kalau dilihatnya a'ila keuntungan. Tetapi kaIau, "pasaran" tempatny~
menumpang itu sepi pula, 'hilanglah, .tidak kelihatan lagi mata hidungnya.

. Peq.erangan'-penerangan Tuhan yang peilUh dengan ilniu jiwa ten tang
sifat inunafiq ini, yangmenggambarkan segi-segi kelemahan manusia, sekali.
kali tidaklah akan kita pergunakan buat memukul orang lain. Lebih baik kita
pergunakan untuk meng~reksi jiwa kita sendiri.' Sebab kita pun berjiwa pula.

Saidina Vmar yang be'gitu ~fuggi nilai Imartnya dan begitu murni per-
juangannya, ~ila membaca atau dibacakan orang kepadanya ayat-ayat yang
be,rkenaan d~ngan kemunafikan ini, terme~ung'dan mengukur dengan dirinya'
sendiri. Ada seorang ,sahilbat Nabi yang ,lain, Huzaifah bin Al-Yam~ nama-
nya. Beliau ini banyak pengetahuannya tentang hal munafiq, sebab banyak di-

" ajarkan Nabi kepadanya. Maka selalu Vmar bertanya kepada Hutaiiah : "Ada-
kah agaknya padakU peny~t nifaq ?" ,, /

A{hasil;'ba.hwasanya yang dikehend~ sebagai seorang Muslim bukanlah
semata-mata menguctpkan sY,ahadatdengan lidah. Srah~~at mempunyai
akibat, karena syahad;it itudimulai dari hati, keluar kepada lidah dan diikuti
oleh perbuatan. MengeIjakan suruhan, menghep.tikan .larangl\D;'tha'at dan
patuh! .Tha'at ;d~n patuh yang mutlak! Islam mempunyai hukum-hukum yang

. ,wajib dijunjul)g tihggi, ~raturan dan updang-undang, baik mengenai 'ibadat
khusus, atau pun kemasyarakatan, atau mengenai akhlak, atau mengeriai ke-
negaraan!' -

,lGta wajib jberusal\a supaya sesuailah ucapan syahadat kita dengan ke-
seluruhan perbuatan kita! '

Waktu membaca keterangan-keterangan tentang pertalian Iman dengan
amal sal~h ini, ~ya' percaya' bahwa aIaln til1)bul beberapa kemusykilan dan

, kecemasan dalam bati. Kecemasan itu timbul di dalam dua corak masyarakat /[ , ,

Isl~. , ",- , , ' 1 r ".

, - Pertama timbul kecemasan daripada or~ng Islam yang memang kehi(,iup- /
annya telah terbentuk oleh agama. Oia adalah orang Islam yang tha'at. Tetapi
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Meskipun Iman tidak terpisah daripada arnal dan ibadah, bukanlah arti
nya karena telah beriman dan beribadat itu kita telah ma'shum, sud dan tidak
pernah bersalah lagi.

Kita ini manusia, terjadi daripada jasmani, rohani dan nafsani; tubuh,
nyawa dan nafsu. Kita bukan malaikat yang sernata-mata ruhani, Kita pun
bukan iblis yang sernata-mata api yang penuh kenafsuan. Tetapi kita pun
bukan semata-mata binatang. Sebab kita dapat menirnbang mana yang buruk
dan mana yang baik, yang manfa'at dan yang berbahaya.

Dan tidak ada di antara kita yang ingin supaya bersalah terus. Pernah
kita terlanjur berbuat suatu kesalahan, karena dorongan hawa-nafsu, Tetapi
meski sedang membuat salah itu pun, jantung hati-sanubari kita selalu memo
bantah. Selalu mengatakan bahwa kita salah! Dan setelah lepas daripada ke
salahan itu, bertambah hebatlah protes yang dilakukan hati sanubari kita ke
pada kita.

Maka Irnan kepada Allah dan 'ibadat itulah yang akan dapat menuntun
kita supaya jangan hidup kucar kacir oleh kesalahan yang senantiasa kita per
buat, karena nafsu tidak terkendalikan. Orang yang tha'at kepada Allah,
yang teguh lmannya dan -1iei"latihterus, senantiasa "muraqabah" mengintai

3. Iman dao Kesalahao

kecemasan hatinya: Bagaimanakah saya ini. Saya selalu berdosa! Saya selalu
bersalah! Selalu saya menyaksikan sendiri peperangan di dalam batang-tubuh
saya, di antara cita yang rnulia dengan hawa-nafsu, dan pernah cita yang mulia
saya itu kalah oleh hawa-nafsu saya. Maka terlampauilah larangan atau terla
lailah berbuat baik.

Kemudian itu timbullah pula kecemasan dari golongan ummat Islam
yang kedua. Yaitu yang telah mengakui dirinya orang Islam, dari keturunan
Islam, tetapi karen a keadaan masyarakat sekeliling, pengaruh ruang dan
waktu, mereka tidak mengenal lagi akan inti-sari kehidupan Islam itu. Bagai
mana kedudukan mereka?

Bukan mereka saja yang cernas, bahkan orang Islam yang lain, yang
dadanya penuh dengan rasa cinta kepada sesama man usia, bahkan kepada
sesarna yang bernama orang Islam, merasa cernas pula, Bagaimana kedudukan
mereka?

Tentu saja kita mesti turut menyelesaikan kedua soal ini, apatah lagi
kita telah mulai membukanya. Kalau kita buhulkan, tentu kita wajib menun
jukkan pembukanya.

~., ,

i
)cece~san hatinya: Bagaiman~ah saya ini. Saya selalu b~rdosa! Saya selalu
bersalah! Selalu saya 'men;.aksikan ~ndiri peperangan di dalam batang-tubuh ,<

saya, di antara cita yang mulia dengan hawa-nafsu, dan pernah cita yang plUlia
~ya itu"kalah oleh hawa-nafsu saya: Maka terlampauilah lar~gan atim te'rla-

• I

lailah berbu~t baik. ,)
Kemudian itu -timbul1ah pula kecemasan dari golongan ummat Islam

. yang kedua. Yaitu yang telah)mengakui dirinya 'orang Islam, dari Returul,1an
, .Islam, tetapi karena keadaan masyarakat sekeliling, / pengaruh rual,1g dan

waktu, mereka tidak mengenallagi akan inti~saiLkehidupan Islam itu. Bagai-
mana kedudukan mereka? '"" " ' .

Bukan mereka saja yang cemas, bahkan orang Islam yang lain, fang'
dadanya penuh dengan rasa cinta ke'pada sesama manusia, bahkan" kepada
sesama yarig bernama orang Islam, merasa «emas pula, Bagaim~a kedudukan

,mereka? v ,. •

. rientu saja kita thesti, turJ't menyelesaikan kedua soal ini, apatah lilgi
kita telah ,mulai l'llempukanya. Kalau kita buhulkan, tentu kita V{ajibmen'un-
jukkan pembukanya.· 'j I'

. 3. Iman dan Kesalahan .

Meskipun Iman }idak teq>isah daripada amal dan ibadah, bukanlah arti-
'nya karena telah beriman dan beribadat itu kita'telah ma'shum, suci dafi ~iqak
pernah bersalah lagi. ' - ..
\ Kita ini manusi~, /t~rjadi daripada jasmani,t rohani dan naf~ni; 'tubuh,

, \ ·1

.nyawa dan nafsu. Kita bukan malaikatyang semata-mata ,ruhani, Kita pun
, bukan iblis yimg semata-mata api' yang penuh kenafsuan.' Tetapi ,kita pun

qukaii semata-mata binatang. Sebab kita da;pat menirnbang mana yang buruk
dan mana yang baik, yang manfa'at dan yang berbahaya. . , '(

Dan tidak, ada dt antara kNa yang inginsupaya bersalah terus. P~rnah ,
kita terlanjur berbuat suatu ,kesalahan, karena, dorongan hawa-nafsu. Tetapi
meski sed~g membuat salah itu pun, jantung hati-~ubari kita selalu mem-
bantah. 'Selalu mengatakan bahwa kita salah!.Dan setelah l~pas daripada ke- ,
salahan itu, b~rtambah hebatlah protes yang dilakukan hati sanubari kita ke-
. I I ' 'I

pada kita. '" . '\' \
\ '

Maka Iman kepada Allah dan 'ibadat itulah yang akan dapat menuntun
kit;l supaya jangan hidup kucai' kacir loleh kesalahan yang senantiasa kita per~

, buat, karena' nafsu 'tidak terkendalikan., otang yang _t.ha'at kepada Allah,
yang teguh Imlmnya dari b"erIatih terus, senantiasa "muraqabah" mengiritai

\ '
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Kita bikin satu tilikan yang lebih jew dalam kehidupan setiap hari,
bagaimana kita selalu berjumpa dengan duri dan unak dan kesulitan yang
wajib kita atasi. Satu di antara' pangkal segala penyakit jiwa ialah urusan
"kelamin" (sex). Kemana-mana kita "terganggu" oleh rayuan perempuan.
Rupanyakah, lenggang lenggoknyakah, semuanya penuh magnit, daya pena
rik, Terutama di zaman sekarang, setelah nafsu-kelarnin itu ditimbulkan oleh
berbagai rayuan yang tidak berbatas lagi. Pakaian "You can see", paha yang
dipertontonkan, dan rnacam-macam.

Ini semuanya pintu bahaya dosa. Maka timbullah pertanyaan dalam
dada kita. Bagairnana saya ini? Kemana-mana pun berjalan, tertumbuk dengan
yang menimbulkan nafsu kelarnin, kita selalu dirayu, dibujuk, dicumbu.
Padahal kita disuruh tha'at, patuh, dan beriman dan berarnal.

Maka bersabdalah Nabi kita Muhammad s.a.w ..

"DUz lebih tahu siap« kamu, seketika diciptakannya /camu. dari tanah."
(An-Najm : S. 53: 32).

peluang mendekati Tuhan, pastilah kurang kesalahannya. Kian dia berlatih,
kian kuranglah kesalahannya. Bertambah berlatih bertambah bencilah dia ber
buat salah.

Sekali .terlanjur karena hebatnya dorongan dari belakang atau tarikan
dari muka, atau desakan dari kiri kanan yang tidak terelakan, maka diri pun
jatuh tersungkur. Kejatuhan seperti ini dirasanya sebagai suatu keganjilan.
Kesalahan dalam hal begini bukanlah sengajanya, dan bukan itu tujuannya.
Oia sendiri pun tidak merasa senang atas kejadian itu, dia selalu gelisah dan
menyesal. Laksana seseorang yang menuju suatu tujuan dan cita, tidak lepas
lepas fikirannya dari tujuan itu. Tiba-tiba di tengah jalan kakinya terantuk
kepada batu kecil, atau terpijak kulit pisang, dia pun jatuh tergelindr. Maka
sangatlah kesalnya, dan juga malu atas jatuhnya itu.

Jalan ini amat sulit, dan kita telah melaluinya dengan sangat uati-hati.
Sesak nafas ketika rnendaki, keringat mengalir sampai ke kaki, Ketal betis
ketika menurun melalui lurah jurang dan gurun. Tiba-tiba tergelincir, dan
jatuh. Jatuh sedang mendaki, bukan sedang berhenti! Maka seorang yang
beriman tidaklah rusak pribadinya lantaran kejatuhan itu. Dia tahu "sepandai
pandai tupai melompat, namun sekali gawal juga."

Tuhan Maha Tahu siapa kita ini. Dia rnenjadikan kita daripada tanah.

(~~t,)--·~;)1\~fllil;~~~~ ...

t
peluang mendekati Tuban, pastilah kurang kesalabannya. Kian ilia berlatih,
kian kuranglah kesalahanny~. Bertambah berlatih ber~mbah bencilah dia ber-

, buats~ah. ( ,
Sekali .terlanjur karena hebatriy~ <t.orongan dari belakang atau tarikan

dari muka, atau desakan dari kiri kanan yang tidak terelakan, maka diri pun I

)jatuh tersungkur: Kejatuhan se'perti 'ini dirasa'nya sebagai suatu keganjilaD.
~salahan 'dalam'hal begini bukanlah sengajanya, dan bukan itu tujuannya.

" Oia sendiri pun tidak merasa senang ata~kejadian itu, dia selalu gellsah dan
menyew. 'Laksana seseorang yang menuju suatu tujuan dan cita, tidak lepas-

, lepas fikiranp.ya dari tujuan itu. 'Tiba-tiba di tengah jalan kakinya terantuk
'kepada batu kecil, atau terpijak kullt pisang, dia punjatuh tergelincir. Maka
'sangatlah kesalnya, dan juga maluatas jatuhp.ya itu. . __ .-

Jalan ini amat sullt, dan kita telah melaluinya dengan sangat >1ati-bati.
~Sak nafas 'ketika mendaki; keringat mengafu sampai ke kaki. Ketal betfs
ketika menuri:m melalui' lurah jurang dan gun,1I1.Tiba-tiba tergelin'cir, dan
jatuh. Jatuh sedang mtmdaki, bukan sedang berhen'ti! Maka seorang yang
berlrnan tidaklah rusak pribadinya lantaran,kejatuban.)tu. Oia tahu "Sepandai-
pandai tupai melompat, namun sekali gawaljuga." -'

" ~ Tuban Ma~ Tahu !liapa kita mi. Dia menjadikan kita daripa~a tanah.

( r ."~f"/v~~:i ...k:'.{\.-:,,~//
~~\ ..\) ... ¢V")'\:~j' \..:..)\.)}~~~~ •..

,
"Dia lebih tahu ~iapa kamu, seketika diciptakannya kamu' 4ari tanah. "

(An-Najrn :S. 53: 32):
, -

Kita ibikin satu tiliki'n.yang lebih jelas ~am lcehidupan setiap 'bari,
bagairnana kita selalu beIjumpa dengan durj. dan unak dah kesulitan yang
wajib kita atm. Satu di antara' pangk~ segala penyakit jiwa Wah urusan
~'kelarnin" (sex). Kernana-mana kita "terganggu" oleh rayuan perempuan.

, Rupanyakah,' lenggllng lenggokrtyakah, semuanya pentih rnagnit, d.aya pena-
rik. Terutama. di iaman sekarang, setelah, nafsu-kelarnin itu ditimbtilkan oleh
berbagai ~ayuah yang tidak berbatas )agi. PaJeaian "You can see", paba yang
dipert~ntonkan, dan macam-macam.

Ini semuanya pintu/ bahaya dosa. Maka timbullah pertanyaan ~am
daaa kita. Bagaimana saya ini? Kemka-mana pun beIj~an, tertumbuk dengan
yang menimbulkan nafsu 'kelarnin, kita selalu dirayu,dibujuk, dicumbu .

./ Padahal kita disuruh tha'at, patuh, dan beriman dan berarnal. .
Maka bersabdaIah Nabi kita Muhammad U.w ..
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Dan fmnan-Nya pula:

"Telah tertulis atas anak Adam nasibnya dan hal zina: Akan bertemu
dalam hidupnya, tak dapat tidak. Kedua mata, zinanya iIlloh memandang.
Kedua tetinga, zinanya Wah mendengaHlengar. Lidah, zinanya iaJah berea
kap. Tangan zinanya ialoh pegang-memegang. Kaki, zinanya iIllah melangkah.
Hati, zinanya iIllah keinginan-keinginan atau berangan-angan. Dibenarkan pun
hal ini oleh [arai atau pun didustakannya:" (Mu!lim dari hadi« Abi Hurairah).

Jelas benar bahwa 14 abad sebelum Sigmund Frend mengupas ilmu ji
wa dan mempersambungkannya dengan nafsu kelamin, Nabi Muhammad su
dah memberikan peringatan kepada umrnatnya bahwa kernana saja pun lang
leahmelenggang,akan bertemu zina!

Oleh karena bahaya itu ada di mana-mana, apakah obatnya? Tidak ada
lain jalan ialah berjuang pula menahan nafsu denganmemperkuat lman kepa
da Allah,dan melatih diri beribadat.

Dan jauhi ! Jangan dekati! Elakkan badan, jangan sampai dekat ke sana.
Tuhan berfirman :

j //,4, ~"'" '-" /,j' ~....f~ ~A' ,/ ~/~ • \ // \),\ -1. ('(\\./ ~.) ( .. ~ ;.-~~~ .. ~\
• !.) l.)~ ,,~ .:.J-":..J ~ '/ ~. (..).,;' ... ;.;r.."

~ ..:/:_!\~ ~ ./(r{ \.,) ...j~\~~
"Yaitu orangmenyingldri doStl-dOSlJ yang befar dim yang keJ! Kecuali

getar-getllran. Sesungguhnya Tuhan englcau amatlah luiu ampunannya."
(An-NaIm, S. 53: 32).

, , ,, ,

\ .

/~~1~';~ ~':U~1\( ~/~\.#.\1~~
.7 4- ~ ~ . - "/ ~ ':t c.r ./

,7 \

:~~.\~jb.( '.r~\/,i.;tJ\\:~t·.Gi,t;;./ ~ ~}J ~~ .•

"'~\('-{~\(o ~~,~ 't.~r /~\~(.{d(~~..t'J . ~ ,"~ ~, ~U '/ ~

#1-;''' ~\.-(I\"/.."~/< ;~/:(//1.v~i:~f/ ~~J~ ~;)""~~'~..J~~., ,~. ~-'

(~.!~~~~d~~~.v) :~~
'Telah tertulis atflS anak Adam nasibnya dari hal zina. Aka.n bertemu

dalam hidupnya, tak dapat tidak. Kedua mata, zinanya'ialah memandang.
Kedua telinga, zinanya ialah mendengaNJengar. - Lidah, zinanya ialah berc~-
leap. Tangan zinanya ialah pegang-memetang. Kaki, zinanya ialah melangkah.,
Hati, ~inanya ialah keinginan"keinginan atau berangan:.angan Dibenarkan pun '.
hal ini oleh faraj atau pun' didustakdnnya. " (Muslim dari hadis Abi Hurairah).

\

Jelas benar bahwa 14 abad seb"lum Sigmund Frend mengupas ilmu jt-
,wa dan rnempersambungkannya dengan nafsu kelamin, Nabi Muhammad: su-
dab inemberikan peringatan kepada umrnatnya bahwa kemana saja pun lang-

)

kah mele,nggang, akan bertemu zina! .
Oleh karena bah8:ya itu ada di mana-mana, apakah~obatnya?' Tidak ada

lain jalan ialalYberjuang pula me9wn nafsu dengan me,mperkuat lman kepa-
da Allah, dan melatih diri beribadat.. _ .

Dan jauhi ! Jangan dekati! Elakkan badan, jangan sampai dekat .ke sana.
Tuhan berfuman : '

(

.-1'jJ/1" ~/1(\~\1. (-(\\/ ~-:1\/"fs1iJi6:i.1"~\'
.'.)L>!:-r" ,.~~:J4'/~. \~./ ...~/

~ ":~_)r)'/(r( " ,)o' oj •.• ,,\~~
"Yaitu orang me1f)1ingkiri dosa-doSll yang besar d4nyang keji Kecuali

getar-getaran Sesungguh1f)1a Tuhan engkau amatlah' lUflS ampunannya."
(An-Najm, S. 53 :32).

\ Dan fuman-Nya pula:

387.
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Alangkah halusnya isi kedua ayat ini. Pertama disuruh menyingkiri;
kedua disuruh menjauhi !Berjalan di jalan raya, hampir bertemu dengan zina.
Elakkan!

Kadang-kadang tergiurlah hati, terkeluh melihat cantik perempuan. Itu
sudah lumrah! "Tuhan tabu siapa engkau, engkau adalah dari tanah." Kalau
hatimu tidak bergetar melihat perempuan, padahal engkau laki-laki, itu pun
adalah mengherankan. Yang macam ini dinamai "al-larnam"; getaran. Kalau
sehingga cuma getaran, tidaklah kena tuntutan.

Bagaimana akal? Nafsu terlalu keras? Jawabnya mudah saja: kawin!
"Saya tidak puas kalau cuma satu." Silahkan sampai em pat ! Tetapi

ingat! Engkau akan membayar nafkah, engkau akan berumah tangga, engkau
akan beranak, Ingatlah konsekwensi kawin lebih dari satu!

"Saya tidak merasa cukup satu, atau empat, atau berapa saja."
Kalau sudah sampai begitu, tandanya engkau sakit-jiwa, lebih baik

engkau pergi lekas kepada dokter ahli-ilmu-jiwa ! Itu pun tidaklah akan
mujarrab, kalau tidak engkau obat kembali dengan lman dan kernbali kepada
tha'at,

Dan kembali kepada yang tadi. Yaitu supaya jangan ditumbuhi penya
kit sampai sedemikian parah, latihlah diri dengan tha'at dan dengan lman.
Orang yang telah melatih dirinya dalam lman tidaklah akan sampai separah
itu.

Semua orang yang berakal ingin mencari suatu sistem agar mencapai
keselarnatan hidup dan ketenterarnan jiwa. Maka jalan lman dan amal saleh
adalab penguatkan pribadi yang utama. Sekali-sekali tergelincir kaki tidak
sengaja, karena kulit pisang. Maka orang yang tahu akan nilai jiwa dan pend i
dikan, dan tabu maksud pernbersihan batin, tidaklah dia mau berhenti lama
lama dan termenung di ternpat tergelincir itu. Ditimbunnya lekas kesalahan
itu dengan berbuat kebajikan lebih banyak, sebingga hatinya yang tadinya
luka karena kesalahannya sendiri dapat sembuh kembali, dan dapat lupa.
Kadang-kadang bekas tergelincir yang sekali itu, yang dapat diinsafi dan lekas
taubat, lalu diiringi dengan amal kebajikan kembali, akan membuat lman tadi
lebih matang daripada yang dahulu. Kita sudah tahu dimana kita jatuh dahu-

''Jangan kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adaJahamat keii dan
sejahat-jahat 1ang1cah. "(AI-/sra ; S. 17: 32).

J,'

l

,.(~(.~\)·~q;~u.~~.)\?.(;W\~?-q;-
( , I

.' , I ,I ,

"Jangan KamU deko:ti zilla. Sesungguhnya zina itu adiJlah~arruitkejrdan
sejahat-jahat langkah." fA.,I-Isra; S. 17: 32). " j

A1a~gkah h~usnya' isi kedua ,liyat ini. Pertama disuruh menyingkir~
kedua ,dis~ruh menjauhi !BeIjallln di jalan Taya, hl\ffipir bertemu dengan zina. ,

· Elakkan!: # '

I .Kadang~kadangtergiurlah hati, terkeluh melihat pantik perempuan. Itu ('-'
sudah)umrah! "Tuhan ,tabu siapa engkau, engkau adalah dari tanah." Kal~u
lultimu tidak' bergetar melihat ,perempuan, padahal engkau lalct-Iaki, itu pun .
adaIllh rnengherankan. Yang macam ini dinamai '.'aI-Iamam"; getaran. Kalau .
sehingga cuma getaran, tidakIah kemi tuntutan. ,

Bagaimana akal? ~afsu terlaIu keras? Jawabllya mudah saja: kawin!
';Saya tidak .P~11Ska1l1ucuma satu." Silahkan sampai empat ! Tetapi

in~t!Engkau akan membayar nafkah, e!lgkiu akan berumah tangglJ, engkau
·ak~ beranak.lrigatlah konsekwensi kawin lebih dari satu! '

"Saya tidllk'm'erasa ~ukup satu, atau empat, atau berapa saja."
Kalausudah sampai begitu; tandanya engkau sakit-jiwa,' lebih baik

enikau pergi lekas kepada dokter, ahll-ilmu-jiwa ! ~tu pun tidakIah akan
mujarrab, kalau tidilk engkau o~at kembaIi dengan ~m~n d{lnkembali kepada
tha'at'. "" ' . .'., "(' ,

Dan kembaIi kepada yang tadi. Yaitu 'supaya jangan ditumbuhi penya-
·kit saIJIpai' sederniIdan parah, latihlah diri d,engan tha'at dan dengan Iman.'
Orapg yang \telah meIatih dirinya dalam Iman tfdaklah akan sampai separah
itu. I' , •. _

/ I

Semua orang yang beralcal ingin mencari suatu sistem agar mencapai
ke~larnatan hidup dan k~tente{lUl~an jiwa. Maka jaIan Iman dan amaI saIeh

. adaIah penguatkan pribadi yang' utama. SekaIi-sekali tergelincir kaki tidale
Sengaja, karena kulit pisang. Maka orang yang tahu alCannilai jiwa dan pendi- '

, dikan, dan tahu maksud pembersihan batin,' tidaklah
l

dia mau berhenti larna- .
lama Idan termenung di tempat tergelincir itu. Ditimbunnya lekas kesalahan
itu dengan berbuat kebajikan lebih banyak, sehingga hatinya yang tadinya
luka karena kesaIahannya sendiri dapat sembuh ke.mbali, dan dapat lupa.

, Kadang-kada'ng ~kas terge'lincir.,yang ~ka1i itu: yang dapat diinsafi dan l~kas •
taubll;t, lalu diiringi deng,ari amal keoajikan kembali, akan membuat Iman tadi
lebih matang daripada1yang dahulu~ Kita sudah tahu di m~a kitajatuh dahu-
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4: Taubat

Tadi sudah sarna kita ketahui bahwasanya sangat banyak rayuan dari
keliling kita yang akan menyebabkan kita tergelincir daripada jalan benar
yang sedang kita tempuh. Jalan ini pun baru sekali ini kita lalui. Sebelum ini
kita belum pernah hidup di dunia ini. Sebab itu tidak ada orang yang
ma'shum. Perjuangan di dunia rupanya ialah melawan kehendak jahat yang
selalu merayu tadi. Jika khilaf, lekas sadar dan lekas bangun. Jika terlanjur,

Jalan hidup tidaklah ditentukan hanya sernata-mata oleh satu ma'shiat
atau pun oleh satu ketha'atan belaka. Dunia agak lama akan dipakai , per
juangan senantiasa sambung bersambung dan kesempatan memperbaiki ter
bentang setiap hari. Yang penting dijaga ialah kendali hati. Nabi kita sudah
menyatakan bagaimana sifat hati kalau berbuat kesalahan atau berbuat keba
jikan. Orang yang berbuat suatu kesalahan - kata beliau - akan tumbuh bintil
hitam pada hatinya itu sebuah. Bila dia insaf dan sadar, lalu memohonkan
ampun dan taubat kepada Tuhan, hapuslah kernbali bintil hitam itu. Tetapi
kalau dibuatnya pula kesalahan yang lain, bintil tadi bertambah merusak,
sehingga akhirnya akan meliputi hatinya.

lu, sebab itu kita tidak mau datang ke sana lagi. Kita lebih awas dan waspada.
lman adalah mempertinggi nilai dan derajat manusia. Pengakuan aras

lman mestilah menempuh ujian. Tambah tinggi kayu, tam bah besar dan deras
angin yang mengujinya. Semua orang pandai mengakui beriman, padahal
tidak semua orang tahan ketika datang ujian,

Ujian Tuhan atas keteguhan Iman, bukanlah suatu tanda benci. Itu ada
lah alamat bahwa kita menempuh "Jalan dua bersimpang." Pertama kenaikan
kelas hidup, kedua adalah kejatuhan. Orang sejak masuk bangku sekolah,
tidaklah ada yang berniat buat jatuh. Tetapi bersedia buat diuji. Seorang
Mu'rnin menempuh ujian llahi, tidaklah berniat buat luntur, melainkan buat
naik. Bila seorang guru selesai menguji muridnya, dan murid itu lulus, gembi
ralah guru itu. Tuhan pun gernbira atas lulusnya hamba-Nya dari satu ujian.
Sebab itu adalah alamat bahwa kelasnya naik.

( ',J) <~;:{1'/,Tt'"', {~--! ~\ .(-..l \~t,/'\-'.;P7\ . J~ ~-' .<)~ ~~~

"Dan orang-orangyang {beriman] paling dahulu, orang-orangyang
paling dahulu: Mereka itulan yang paling dekat kepada Tuhan:" (AI-Waql'ah;
S. 56: io-n)

, ), ,
I' ,

"

,iu, sebab itu kita tidak mau datang,k~ sana lagi. Kit~ lebih awas dan \y~spada.
Hnan adalah mempertinggi nilai dan darajat manusia. Pengakuan atasl

Irnan lllestil~h menempuh ujian. Tambah tinggi ~ayU, tambah besar dan deras
,angin' yang mengujinya. -Semua, orang pandai. inengllkui berim~, yadahal
tidak semua orang tahan -ketika datang ujiafi. =

Ujlan Tuhan ata~ keteguhan Im~n; bukanliili suatu tanda be!Jci. It,u ada-
lah alamat bahwa kita menempuh "Jalah dua b~rsimp;mg." Pertama kenaikan-

- kelas hidup, kedua adalah, ~ejatuhan. Orailg sej~,lmasuk 'baq.gku' sekolah,
tidaklah ada yang 'berniat buat jatuh. Tetapi bersedia buat diuji. Seorang
Mu:min menempuh ujian Ilahi, tidaklah berniat bua~ l~ntur; melainkan buat

; naik:, Bila seorang guru sele~menguji mUridnya, dan ~urid itu )ulu~, gembi-
ralah guru itu. Tuhan pun gembira atas lu.lusnya hamba-Nya dari satu ujian.
Sebab ituadalah alarnat bahwa kelasnya naik.

- ,,~ -.
(
" ",,\j') ~~;:{1:,/,'jolt)'''-("'/-\~t\,(".l \~t,/"-". J-'7\ • J~ , ~J \. O~.~~~~

," ,.. .' • " \ I'.

"Dan orang-orang yang (beriman) paling. ,dahulu, orang-or.(lng yang'
paling'dahulu. Mereiw itulah yang paling,dekat kepadaTuhan.!' (Al~Jfaqi'ah; ,
S. 56: 10-11). ' . ' f' )

l, ( ~ •.••.

') " '

Jalan hidup tidaklal). <;litentukan hanyasemata-mata oleh satuma'shiat
ataupun oleh satu ketha~atan belaka. Dunia agak lama akan dipakai, per-
juangan senantiasa sambun8 bersambung dan. kesempatan memperbaiki ter-
bentang setiap~hari. Yang peIlting dijag"aialah kendall tm'ti.Nabi kita sudah

I 'rnenyatakan bagaimana sifat- hati 'kalau berl:>uat kesalahan atau berbuat keba-
jikan. Orang yang berbuat suatu k~salahan ,- kata beliau - akan tumbuh bintil '
hitam pada, hatinya itu sebuah. Bila dia' insaf dan sadar, lalu memohonkan J

ampun dap. taubat kepada ,Tuhan, lhapuslah kembali biptil hitam itu.
1

Tetapi
kalau dibuatnya pula kesalahan yang lltin, bintil tadi bertambah merusaly,
seIFgga akhirnya akan meliputi hatinya. j

4: Taubat,
, . ~ I. . ' 'J"

Tadi sudah sarna kita ketahul bahwasanya sangat banyak rayuan dari'
keliling kita yang akan menyebabkan kita, tergelincir daripada jalati benar'

,yang sedang ,kita tempuh. Jalan ini pun bam seW ini kita lalui:SeJ>ehlm ini
kha behlm pernah hidup di dunia" ini: Sebab itu tidak ada orang y~g'
rna'shum. Perjuangan di dunia rupanya .ialah melawan kehendak jalflt yang
se1lllumerayil tadi. Jika khilaf, -lekas sadar dar1lekas ,bangun-. -lin terlanjur,

(.
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"Ya Tuhanl Ampunilah dosaku, beri rahmatlah aku, tarik aku, anglcat
aku, beri a1cu rezeki; beriJah aJcu petunjuk, sehatkan daku dan beri maal
a1cu. "

RasuluUah s.a.w. sendiri menganjurkan kita selalu memohonkan taubat
kepada Allah. Bahkan beliau sendiri senantiasa memohonkan tau bat , tidak
kurang dari pada 70 kali sehari semalam. Dengan senantiasa taubat dan istigh
far kepada Dahl, artinya kita selalu melekapkan diri, tidak mau terlepas dari
penjagaan Tuhan, bahkan meminta diaku tetap dalam perlindungan-Nya, dan
Tuhan menjadi Wali (peJindung) kita.

"Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang taubat dan suka kepada
orang yang membersihkan badannya. "(Al-Baqarah; S. 2: 222).

Taubat ialah membasuh hati, dan mandi atau berudhuk ialah member
sihkan badan.

Di sini nampak kembali kegunaan sembahyang lima waktu. Sekurang
nya lima waktu pula sehari sernalam kita berudhuk, membersihkan anggota
badan dari daki, terutarna muka, tangan, kepala dan kaki. Karena itu yang
lebih banyak berkecimpung di daJam hidup. Setelah itu tegak berdiri meng
hadapkan wajah kepada kiblat dan menghadapkan hati kepada Tuhan. Coba
lah hitung berapa kali di dalam sembahyang kita bertaubat dan memohon
arnpun, yang kita ucapkan ketika duduk di an tara dua sujud :

lekas surut kepada yang benar. Jika kotor lekas bersihkan.
Menjaga kebersihan jiwa sarna juga dengan menjaga kebersihan badan.

Sebab kekotoran itu sangatlah berpengaruh. Kerneja yang telah basah oleh
keringat dan telah busuk oleh daki hendaklah lekas kita tanggalkan, dan terus
rnandi dan bersabun, supaya selalu badan bersih, dan ganti kemeja tadi deng
an yang bersih. Apatah lagi di mana-mana banyak debu. Maka terhadap jiwa

. pun demikian pula. Sebanyak itu yang dijalani, maka daki-daki hidup itu
akan berkesan kepada jiwa. Sebab itu hendaklah selalu jiwa dibersihkan.

( -.~) /~{(,~ //.-;" (~t,~ _.1/! \~,('( "...r.' • ~ ~ 41 tJ\J ~ ..:.:.c.4).) o .-.
~;....oo" ./ .. ." -;, ."".,- .J;

I

lekas surut kepada yang benar. Jika.kotor lekas bersihkan.
Menjaga kebersiban jiwa sarna juga dengan menjaga kebersihan badan:

Sebab kekotoran itu sangatlah berpengaruh. Kemeja yang telah basah oleh
keringa t' dan telah busuk oleh daki' hendaklah Iekas kita tanggalkan, dan terus
mandi dan bersabun, supay~ selalu badan bersih, dan ganti kemeja tadi deng- .
'an yang bersfu. Apatah lagi di mana-mana banyak debu. Maka terhadap jiwa

. pun demikian pula. Sebanyak itu yang dijalani, maka daki-daki hidup itu
.' akan b~rkesan kepada jiwa. Sehab itu' hendaklah selalu jiwa dibersihkan.

r '- :/,f'''-':;/. I'
( ,,:;')..(~ ':(-?t~\'.{//1" \riol'~t\"-//••\~., .

S('( .,~\ '&'~~.-'~~ ~<U) u~···
, "Sesungguhnya Allah suka kepadil orang yang taubat dan suka' kepada
orang yang membersihkan badannya. " (Al-Baqarah; S. 2 : 222). , I.

Taubat ialah membaSl,lh bati, dan mandi atau berudhuk ialah member-
sihkan badan. ,

Di sini narnpak kemball kegunaan sembahyang lima w~tu. -Sekurang-
.oya lima wa\.ctu.pula sehari semalarn kita berudhuk, membersihkan anggota
badan dari 'daki, terutama muka, tangan, kepala dan kaki. Karena itu yang
lebih banYak berkecimpung,di dalarn hidup. Setelah itu tegak,berdiri meng-
hadapkan wajah kepada kiblat dan menghadapkan hati kepada Tuhan. Coba-,
lah hitung berapa kali di dalam sembahyang kita bertaubat dan memohon ....
ampun, nng kita ucapkan ketika duduk di antara dua sujud ':. , (".

..,

• -r ,/ '!../-r,/ 4./. -r,/ • ~~ "\/ *"" #\~J# : \./11/, ~, ••.• .•. •• c...,..)
~ '/ ~~_V~ ~-'l' ~}J,~,~ /~ >~

"
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/ ''Ya Tuhan! Ampunilah dosaku, beri ra~tlah aku, t~rik aku, ~ngkat
aku, beri aku rezeki, berilah aku petunjuk, sehatkan -daku dali beri ma'af
aku." " ~

I '

Rasulullah s.a.w. sendiri menganjurkan kit~selalu memohonkan taubat
. kepatla A)Iah. Man beliau sendiri senantiasa memohonkan tau bat , tidak, '

kurang ~ri pada 7? kall sehari selp8larn. Dengan senantia~ taubat dan istigh-" -
far kepada nahi, artinya kita.selalu melekapkan diri, tidak mau terlepas dari
penjagaan Tuhan, bahkan meminta diaku tetap dalam perlindungan-Nya, dan
Tuban menjadi Wall (pelindung) kita. I 1
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"Sesungguhnya Allah tidaklah akan mengampuni jika dia disekutukan
dengan yang lain. Dan yang lain dari itu akan diampuni bag; barangsiapa yang
dikehendaki-Nya: .. [An-Nisa; S. 4 : 48 atau 116).

Kalau Allah sudah dipersekutukan dengan yang lain. sudah mulai syirk,
kita sendirilah yang telah memutuskan perhubungan dengan Dia. Tammatlah
ceritanya. Tidak ada lagi perjuangan di dalarn Islam. Kita sudah terhitung
orang luar.

Soal-soal tentang dosa dan pahala ini di zaman dahulukala telah men
jadi perdebatan yang hangat sekali di antara ahli-ahli fiklr Islam. sehingga
telah menimbulkan yang tidak diingini, yaitu perpecahan dan bergolongan
golongan.

Timbullah suatu perdebatan tentang :

Dalam pergulatan yang sedemikian hebat menegakkan Iman, kadang
kadang klta kalah dengan tidak disengaja, dan kadang-kadang kita menang
dan dapat meneruskan langkah, tahulah kita bagaimana sulitnya perjalanan
yang kita tempuh. Kalau bukan karena kesulitan itu tidaklah akan terasa n
nikmatnya menjadi seorang Mu'min. Cuma satu modal pangkal dan bagaima
na pun sulitnya, yang satu itu tidak boleh dilepaskan, yaitu kepercayaan akan
ke-Esaan Ilahi. Tidak ada tempat berlin dung melainkan Dia. Yang ini sedikit
pun tidak boleh sumbing. Kalau sumbing sedikit saja kepercayaan kepada ke
Esaan Ilahi, tidaklah dosa akan diampuni.
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"Allah-lah Pelindung orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka
dari gelap gulita kepada cahaya. Dan orang yang kafir, pelindungnya ialah
thaqhut, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada gelap-gulita ...
[Al=Baqarah; S. 2: 257).
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(~OV ~\) \
''Allah-Iah 'Pelindung or~~g yang fjeriman, ya,ng mengeludrkan mereka

dari gelap gulita kepada cahaya. Dan orang yang kafir, pelindungnya idlah ,
thaqhut, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada, gelap-gulita. "
(AI-Baqarah;S. 2 :257). ~. -

Dalam pergulatan yang sedemikian hebat menegakkan Iman, kadang-
kadang kita kalah dengan tidak disengaja, dan kadang-kadang kita menang
'dan dapat meneruskan langkah, tahulah kita bagaimana sulitnya perjalanan
. . ~ .

yang kita tempuh. Kalau bukan ka.{ena kesulitan itu tidaklah akan terasa n
. nikmatnya menjadi ~.orang Mu'rnin. Cu~ satu modal pangkal dan bagaima-
na pun sulitnya, y~ng satu itu titlak boleh dilepaskan, yaitu kepefCliyaan akan
ke-Esaan DahL Tidak ada tempat berllndung melainkan Dia. Yang ini sedikH
pun tidak boleh s\lmbing. Kalau sumbing sedikit saja kepercaraan kepada ke·
Esaan Ilahi, tidaklah liosa akan diampuni.

/
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"Sesungguhnya Allah tidaklah akan mengampuni jika dia disekutukan
dengan yang lain. Dan yang lain dan itu aleandiampuni bag; bariingsiapayang
dikehendald-Nya." (An-Nisa;S. 4: 48 atau 116). .

Kalau Allah sudah 'dipersekutukan dengan yang lain, sudah'mulai syirk,
kita sendirilah yang telah memutuskan perhpbungan de~gan Dia. Tamma~lah
ceritanya. Tidak ada lagi .perjuangan di dalam Islam. Kita sudah terhitung
orang luar. '- .

Soal~soal (entang dosa dan pahala.W. di zaman dahulukala telah men-
ja<ll perdebatan yang hangat sekali di antara iihli-ahli flkir Islam,sehin~a
telah menimbulkan yang tidak diingini, yaitu perpecahan dan bergolongan-
golongan. '-.

Tilnbullah suatu perdebatan tentang :

\
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"/JQgaimanahukumnya seorangIslam yang terus menerusmengerjakan

ma'shiat?"
Setengah menjawab : kafir !
Setengah menjawab pula: dia tetap Islam. Sebab kalau ada Iman, rnaka

berbuat ma'shiat tidaklah berbahaya (rnudharrat).
Setengahnya lagi menjawab : kedudukannya ialah di antara dua, yaitu

di antara kafir dan Islam.
Ini adalah debat lama yang sangat hangat. Orang yang datang kemudian

menghadapinya dengan ragu-ragu. Ada golongan yang hanya rnembicarakan
nya sebagai suatu hikayat belaka, dan tidak berani menyatakan ftkirannya
sendiri. Sebab yang mengatakan "kafir", ialah orang golongan Klurwarij. Yang
mengatakan tetap Islam juga sebab "ma'shiat tidak memberi bahaya asal rna
sih ada Iman" , adalah kaum Murjiah. Dan yang mengatakan tempat keduduk
an orang itu ialah di antara dua kedudukan, [di an tara Mu'min dan kafir),
ialah kaum Mu 'tazilah:

Oleh karena takut akan mendapat salah satu dari ketiga cap itu, mereka
pun tidak berani meninjaunya lagi. Apatah lagi setelah di zaman kemunduran
Islam timbul ajaran "taqlid", mesti rnenurut saja. Maka oleh karena tidak ada
ketegasan kemana ularna-ulama yang dahulu berpihak, mereka pun taqlid pula
dalam hal tidak mempergunakan pertimbangannya sendiri, Mazhab yang di
katakan dekat kepada Sunnah adalah mazhab Asy'ariy. Dan mazhab Asy'ariy
dalam hal tidak mempergunakan pertirnbangannya sendiri. Mazhab yang di
nya saja yang berlain sedikit.

Di seluruh alam sekarang ini berdirilah sekolah-sekolah tinggi. Orang
berfikir bertambah maju. Soal-soal dikupas orang dengan sistern fikiran yang
teratur, dan pada pihak kaum Muslimin rnasih ada yang bersitegang urat leher
mempertahankan taqlid. Kalau taqlid itu kepada Allah dan Rasul, itulah yang
kita kehendaki! Tetapi yang dikatakan taqlid oleh mereka ialah kepada go
longan yang dikatakan ularna yang telah mentafsirkan daripada tafsirnya
tafsir.

Oleh sebab itu rnaka yang dikatakan ulama atau kyai ialah yang sang
gup mengahafaJ perkataan orang lain dan tidak sanggup mempergunakan fikir
annya sendiri. Barangsiapa yang mencoba mempertimbangkan suatu soal
dengan mencoba menggunakan ftkirannya sendiri, dapatlah cap dan tuduhan
Mu'tazilah. Dan kadang-kadang dipergunakan tuduhan ini untuk mencapai
kemenangan politik jangka pendek.

, .
"Bagaimana hukumnya seorang Islam yang terus menerus mengerjakan

ma'shiat?"
. Setetfg,ah menjawab : kafu !) . ,

1. Setengah menjawab pula: 'dia ~et'ap Islam. Sebab kalau ada Iman, mlika
berbuat rna'.shiat tidaldah berbahaya (mudharrat). (,

\ Setengahnya lagi rnenjawab.: kedudukannya ialah, di antara dua, yaitu
di an13ra kafir dan Islam., . . ,\
I' Ini ~dalah debat lama yang sangat hangat. Ora~g yang datang kemudian \
menghadapinya dengan fllgu-ragu. Ada 'golongan yang ha~ya membi~akan. Ii..
nya sebagai suatu hikayat belaka, dan ti~ berantmenyatakan foor,!UUlya
sendiri. ~bab yang menga13kail "kafu" ,.ialah orang golongan Khawarij. Yang
menga13kan te13p Islam juga sebab "rna'shiat tidak memberi bahaya asal rna-
sih ada Irnan", adalah kaumMurjiah. Pan yang mengatakan tempat keduduk~

) an 'orang itu i~ah dLantara, dua kedudukan, (di an13ra Mu'min dan kafu),
.ililah kaum Mu 'tazilah. .

Oleh karen a takut akan rrlendapat salah satu dari,keti~a cap itu, mereb'
pun tidak berani-meninjaunya lagi. Apatah lagi Setelah di z~an kem~nduran
Islam timbul ajarari "taqlia", mesti menurut saja. Maka oleh karena tidak ada·
ketegasan kemaml ularna-ulama yang dahulu berpihak, mereka pun taqlid pulil
daIam hal tidak mempergunakan pertimbangannya sendiri. Mazhab yang di
kataka.n dekat kepada Sunniili adalahmazhab Asy'ariy. nan mazhab AsY'ariy
dalam hal ~dak mempergunakan perymbangannya sendiri. Mazhab yang di-
nya saja yang be~lain sedikit. I

'Di seluruh alam sekarang ini. berdirilah sekolah-sekolah tinggi. Orang
berflkir bertambah maju. Soal-sool dikupasorang dengan sistem flkiran yang
teratllr, dan pada pihak kaum Mus~ rnasih ada yang bersite~ng urat leher - '.
mempett3J:lankan taqlid. Kalau 13qlid itu kepada Allah dan Rasul, itulah yang I
ki13 kehendaki! Tetapi yang dikatakan fuqlid bleh mereka ialah kepada go- '
longan yang diKatakan ulama yang telah mentafsirkan daripada tafsirnya
13fsir~ ',' { /' t

, . Oleh seb~b itu maka yang d.ika~ ulama a13u kyai ialah y~g sang-
gup mengahafal perka13an orang lain dan tidak sanggup mempergunakan flkir-

.annya sendiri. Bara~gsiapa yang mencoba mempertimbangkan suatu soai
dengan mencoba 'menggunakan f1kir~ya sendiri, dapatlah cap dan tuduhan ,
Mu'tazilah. Dan kadang-kadang dipergunllkan tt,!du~ ini untuk mencapai "
kemenangan politik jangka pendek. .

~
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"Iman ialah 'aqidah dan 'amal. Sebab itu dill bertambah atau SUSUL"

Tetapi amal itu tetap ada. Misalnya satu waktu amalnya naik dari sem
bahyang lima waktu ditambahnya dengan rawatib, tahajjud, sembahyang
sunat, dJuha dan lain-lain. Atau susut, tinggal yang lima waktu saja. Tetapi
kalau sudah ditinggalkannya sembahyang yang lima waktu itu, walaupun satu
waktu, dengan sengaja, niscaya bukan Muslim lagi. Sebab arti Islam ialah
tunduk dan patuh.

Lantaran ini tidaklah heran jika pada masa terakhir orang lain telah
sangat maju mempelajari agama Islam dengan sistem berfikir yang bebas, yang
kadang-kadang tidak menguntungkan Islam. Tetapi orang Islam, karena ikatan
taqlid kepada tukang tafsirkan tafsir daripada tafsirnya tafsir, tidak dapat
berbuat apa-apa untuk menolak hujjah dengan hujjah, sebab tidak mempu
nyai alaI.

Dengan sistem berfikir cara baru, kita dapat kembali menilik dan me
ninjau pokok soal yang dipertengkarkan itu: "Bagaimanahukumnya seorang
Muslim yang terus menerus mengerjakan ma 'shiat? "

Dengan tegas kita dapat menjawab: "Orang yang demikian tidak ada. "
Oleh karen a orang yang seperti dernikian tidak ada, maka membicara

kan soal ini adalah percuma, atau semua jawaban akan salah. Sebab duduk
pertanyaan telah salah.

Barangkali akan ada pula orang yang mengatakan tinjauan ini terlalu
berani, seakan-akan merasa diri lebih pintar daripada orang-orang yang dahulu
kala. Kita jawab, bukanlah kita yang mengaku terlebih pintar, melainkan ilmu
penyelidikan ten tang jiwa manusialah yang telah lebih maju. Dan ilmu Jiwa
di zaman kaum Mu'tazilah, Khawarij dan Murjiah berdebat itu belurnlah se
maju sekarang.

Tidak mungkin seorang yang Muslim, ishrar (terus menerus) berbuat
ma'shiat. Sebab arti ishrar ialah terus juga melakukan, walaupun telah tabu
bahwa itu adalah perbuatan ma'shiat. Kalau terus menerus mengerjakan
rna'shiat, atau meskipun tidak terus menerus, tetapi dikerjakan dengan sadar
berulang-ulang, tandanya orang itu bukan beriman. Mungkin hanya mulutnya
yang mengakui berirnan. Kalau hanya pengakuan rnulut, belurnlah lman.

Dengan tegas Ibnu Taimiyah di dalam fatwa-fatwanya menegaskan apa
artinya lman :

r
. '

, ,
( A

" Lantaran in) tidaklah heran jika pada masa teJakhir orang lain telah
sangat maju mempelajari agamaIslam dengan sistemberfikir yang bel)as, yang
kadan,g-kadang tidak menguntungkan ~lam. Tetapi orang Islam, karena ikatan
taqIid kepada tukang tafsirkan tafsirdaripada tafsirnya tafsir, tidak dapat
berbuat apa-apa untuk menolak hujjah dengan hujja,h, sebab tidak~empui
nyai alat. '

I Dengan sistem berfikir cara baru, kitadapat kembali tnenillk dan me-
ni6]au pokok soal.y~g dipertengkarkan ;tu; \'&!galmana hukumnya seorang
Muslim yang terus menerus mengerjakan ma'shiat?"
( Dengan tegas kitadapat menjawab: "Orang yang demlkiim tidak ada/'

", 'I'
pleh karena, orang yang seperti demikian tidak ada, maka membicara-

kan s,oal ini adalah percumaJ atau semua jawaban akan. salah. 8ebab dud1.5k
pertanyaan telah salah. . ' ,

Bara)lgkali akan ada pula orang (yang'mengatakan tinja!1an ini terlillu
berani, seakan-akan merasa diri lebih pintar daripada orang-or~ng yang dahulu
kala. Kita jaw~b, J:mkanlah kita yang mengaku terlebih pintar, }1lelainkan ilmUr
penyeIidikan ten tang jiwa manusialah yang telah lebih maju. Dan ilmu Jiwa, .
,di zaman bum Mu'tazilah, Khawarij dan MUrjiah berdebat itu belumlah se- r

, \

maju sekarang. .
,Tidak m\lngkin seorang yang Muflim, ishrar (terns Il'\eI).ern~)berbuat

~'shiat. Sebab arti ishrar ialah terns juga melakukan,·walaupun telah tahu
oahwa itu adalah perbuatan ma'shiat. 'Kalau terns menerus mengerjakan
ma'shiat, atau meskipun tidak t~rns menerus, tetapi dikerjakan' dengan sal1ar
berulang-ulang, taIidanya orang itu bukan oerirnan. Mungkin hanya,mulutnya
yang m~ngakui beriman. Kalau hanya pengakuan mulut, 1>el\lml~ Iman.
, Dengan tegas Ibnu Taimiyah di dalam fatwa-fatwanya menegaskan apa

a I ., " ('

, artmya Iman : '
, J . . . I \

'J ;?~.#//~ /t?\//~~~///£ /" ••/ "'t:#J,t":":.-OL.) , , •.J \;! ~ ()~ . '} \ /• ~ .•/..J •• ..r.."~ ~ ../ ,() ..I'.
, 1/' .' '7 ('

)

r

'1man ialah 'aqidah dan. 'amal. Sebab itu aia bertambah atau susut. "

Tetapi 'ama~ itu tetap ~da: Misaln;a satu' wak~ ~alnya naik dari sem-
bahyang lima waktu ditambahnya dengan rawatib, tahajjud, sembahyang

, . sunat, dluha dan lain-lain. Atau susut, tinggal yang lima waJctu saja. Tetapi
~u sudah ditinggalfannya sembahyang yang lima waktu Itu, walaupun satu
waktu, denK,an.sengaja, niscaya bukafl Muslim lagi. SebabiAlrti Islam ialah
tunduk dan patuh.· , , ,

, ,
'\
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Firman Tuhan ;
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"Barangsillpayang durhaka kepada Alkzh danRasul-Ny« danmelanggar
akan undang-undang-Nya, niscaya akan dimasukkan dill ke dalam neraka,

nya.

Cukup hartanya satu nisab dan sampai tahunannya, lalu dikeluarkannya
zakatnya. Itu adalah yang paling di bawah. Bertambah martabat Imannya,
lalu ditambahnya dengan berbagai-bagai shadaqah. Itu adalah alamat naik
Imannya. Timbul lagi malasnya sehingga tinggal yang wajib saja, itu adalah
alamat susutnya. Kalau diingkarinya, tidak mau dia mengeluarkan zakatnya
dengan sengaja, maka oleh sahabat RasuluUah yang pertama, orang ini disuruh
perangi! Sampai takluk! Artinya tidak Islam lagi.

Tetapi di zaman sekarang ini boleh kita berikan merk kepada orang
orang itu yang bersifat jalan tengah. Apa boleh buat, kita terpaksa mencari
suatu nama. Supaya jangan serupa dengan yang diberikan oleh kaum Mu'tazi
lah, dan supaya kita jangan dituduh Mu'tazilah pula, kita berikan kepada me
reka nama "Islam Merk." Sebab akan ditolak dari Islam sarna sekali, padahal
dia disunnat rasulkan, kawin ke hadapan -kadi, berkubur di kuburan Islam!
Walaupun jangankan sembahyang lima waktu, zakat dan puasa, mengucapkan
syahadat saja pun mereka tidak tahu lagi! Sebab syahadat itu bahasa Arab.
Mereka mau "syahadat nasional." Tidak mau terpengaruh oleh Arab.

Ishrar, terus mengerjakan ma'shlat, padahal mengaku Islam, hanya ada
dalam pertanyaan orang yang berdebat, tidak mungkin ada dalam jiwa manu
sia. Terus menerus berbuat jahat adalah mega yang amat gelap. Kalau tadinya
orangnya be riman , kalau telah terus menerus berbuat ma'shiat, ·tandanya
lmannya tidak ada lagi. Bahkan orang-orang yang dahulunya beriman teguh
dan bet-Islam teguh itu telah terlanjur dibawa hanyut oleh nafsunya ke
dalam jurang rna'shiat, mengakui sendiri bahwa lmannya telah hilang. Tinggal
nama Islam saja.

Kalau sudah terus menerus berbuat rna'shiat tandanya luka sudah
parah! Dia tidak takut lagi kepada azab siksa Allah, Dia sudah diperintah oleh
hawa nafsunya dan dilepaskannya dirinya daripada perintah Allah. Jadi dia
telah mempersyerikatkan Tuhan dengan hawa-nafsunya. Jadi dia sudah
Musyrik. Tadi sudah diterangkan dosa syirk yang satu itu tidak ada ampun-

, )

, Cukup hiutanya satu nisab dan sampai tahunannya, lalu dikeluarkannya '
zakatnya. !tu adalah yang palifig di bawah. Bertambah martabat Imannya,
lalu d.itambahnya dengan berbagai-bagai sbadaqah. Itu adalah alamat naik
Imannya. Timbul lagi malasnya sehingga tinggal yang wajib saja, itu adalah
alamat susutnya. Kalau diingkarinya, tidak mau dill.mengeluarkan zakatnya I

dengan sengaja, maka oleh sahabat Rasulullah yang'pertama, or~g ini disuruh
perl!.ngi! Sampai takluk! Artinya tidak Islam lagi.
) Tetapi di zaman sekarang ini bOleh kita'berikan merk kepada orang-
orang it~ yang bersifat jala,n tengah. A:pa'boleh buat, kita terpaksa mencari
suatu narna. Supaya jangan serupa dengan yang diberikan oleh kaum Mu'tazi-

, .lah, dan supaya kita jangan dituduh Mu'tazilah pula, kita berikan kepada me-
reka nama "Islam Merk." Sebab akan, ditolak dari Islam sama sekali, padahal
dill. disunnat rasulkan, kawin ke hadapan -leadi, berkubur di kuburan Islam!

I Walaupun jangankan sembahyang lima waktu', zakat dan puasa, mengucaplsan
syahadat saja pun mereka tidak tahu lagi! Sebab syahadat itu bahasa Arab.
Mereka mau "sYahadat nasional." Tidak mllU terpengaruh oleh Arab. .

, - Ish/ar, terus mengerjakan ma'shiat, padahal inengaku Islam, banya ada
dalam per~nyaan or~ng yang birdebat, tidak mungkin ada dalam jiwa manu-
sill..Terus menerus berbuat jahat adalah mega yang amat gelap. Kalau tadinya
orangnya berim~n, kalau 'telah terus m~nerus 'berbuat rna'shiat, ·tandanya
Imannya tidak ada lagi. Bahkan orang-orang yang dahulunya beriman teguh
dan ber-Islam teguh ~tu teJah terlanjur dibawa banyut oleh nafsunya ke
d$m jura~g rna'shiat, meng*ui sendiri bahwa Imannya telah hilang. Tinggal
nama Islam saja. . ,

Kalau 'sudah terus menerus berbuat -rna'shiat tandanya .luka sudah
parah! )Dil.ltidak talait lagi kepada azab siksa Allah. Dill.sudah diperintah oleh
bawa nafsunya dan dilepaskannya dirinya daripada perintah Allah, Jadi dill.
telah mempersyerikatkan Tuhan dengan bawa-nafsunya. Jadi dia sudah
Musyrik. Tadi, s,udah diterangkaQ d<?sasyirk yang satu itu tidak ada ampun-
nya,

Firman Tuhan ~

~ "tI(\;(;(~{. ",,';~././""~./,//~1~.1///~ \ 4/ '/./..".\J!,bo-~ \J ~ J.: ()~-' '>'::--~J ~.J 4» ~ ~.J
, .J:" ""; 1'/ 'i ./

()t ~~\) ~~\~~
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"Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar
akan undang-undimg-Nya, niscaya akan dimasukkan dia ke dalam neraka.

• ) i
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"DanjikaJaumereka mempersekutukan Tuhan, sesungguhnyapercuma
lah apajua pun yang mereka amalk.an. .. (AI-An 'am;S. 6: 88)_

Jangankan orang lain, sedangkan Nabi Muhammad S.I.W. sendiri pun,

Tadi telah dinyatakan bahwa tidaklah bernama Iman kalau tidak di
sertai dengan amal. Demikian pun tidak pula mungkin ada amal, yang sebe
nar-benar arnal, kalau tidak timbul dari Iman.

Banyak kelihatan orang berbuat baik, padahal dia tidak beriman. Dia
berarnal, padahal tidak dari sumber telaga Iman. Dengan tegas Tuhan rnenya
takan bahwasanya orang yang mempersekutukan Tuhan dengan yang lain,
percumalah amalnya. Tenaga sudah habis, dirinya sudah payah, padahal amal
tidak diterima Tuhan,

s. AmaI yang Percuma

Siapa yang rela dalam neraka, kalau bukan orang yang telah sengaja
melanggar dan tidak percaya?

Orang yang beriman teguh pun sekali-kali ada silap, lalu terbuat kesa
lahan. Tetapi dia lekas ingat kepada Allah, dan lekas kembali kepada jalan
yang benar .
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"Dan orang-orangyang bilamana berbuat kekejaman atau aniaya akan
dirinya sendiri, ingatlahmereka akan Allah.Maka memohon ampunlah mere
ka atas dosanya:Dan siapakahyang mengampuni dosa selainAllah? Dan tidak
mereka ishrar (meneruskan) atas perbuatannya, sebab mereka telah tahu:"
(Ali 'Imran;S.3 : 135).

kekal selamanya: Dan baginya adalah siksa yang amat hina. "{An-Nisaa'; S.4 :
14).

I
. )

kekal selamanya. Dan baginya adalah siksa yang amat hiTUJ.."(A~-Nisaa'; S.4 :
14t' '

\

Siapa yang rela dafam neraka, kalau bukan orang yang teIah sengaja
melanggar /dan tidak percaya?

;Orang yang' beriman teguh pun sekali-kali ada silap, hilu terbuat kesa") ,
lahan. Tetapi dia lekas ingat kepada Allah, dan lekas kembali kepada jalan
yang benar.
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''Dan orang-orang yang bilamano berbuat kekejaman atau aniaya okan

dirinya sendiri, ingatlah mereka akan Allah.}faka memohon ampunlah 11lere-
ka.atas dosanya. Dan siapakah yang mengampuni dosa selain Allah? Dan tidak
mereka ishrar (meneruskan) atas perbuatannya, sebab mereka telah tahu."
(Ali '[mran; S.3 : 135). .

S. Artlal yang Percuma "

Tadi telah dinyatakan bahwa tidaklah bernama Iman kalau tidak di·
sertai d-;;ngan amal. Pemikian pun tidak pula mungkin ada amal, yang sebe-
nar-benar amal, kalau tidak timbul dari Imart.

c

. r
Banyak kelihatan orang berbua.t baik, padahaldia tidak ~riman. rna

berarnal, padahal tidak dari sumber telaga Iman. Dengan tegas Tuhan menya-
takan bahwasanya orang yang mempersekutukan Tuhan dengan yang lain,

. I

percumalah arnalnya. Tenaga sudah habis, diriny:a sudah payah, padahal amal
tidak diterirna Tuban. \'

/
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''Dan jikalau mereka mempersekutukan Tuhan, sesungguhnya percuma-

lah apajuapunyang mereka amalkan." (AI-An 'am; $.6:88).

Jangankan orang, lain, sedangkan Nabi MU~d s.a.w. sendiri pun,
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ataupun Nabi-nabi dan Rasul yang sebelumnya, jika dia mempersyerikatkan
Allah dengan yang lain, amaJnya pun tertolak dan percuma juga.

~
///- ~"/!/" ~~ z- {\l"~ " ./" :t\A \/ /, ~\ ./ "~"\~/. " - -, - ~:"":..J~ ~;)~ ..~.J ~• _ /" /. V.......~/ .. 7'_
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"Sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau dan kepadaNabi-nabi
yang sebelum engkau, sesungguhnya jika engkau mempersekutukan Tuhan,
akan percumalah amal engkau, dan adalah englcaudari golOllganorangyang
rugi:" [Az-Zumar.S. 39: 65).

Tentu saja Iman yang baik menimbulkan amal yang baik. Dan amal
yang baik tidak akan ada kalau tidak ada pohonnya, yaitu Iman yang baik.

Dernikianlah sangat halusnya bekas Tauhid itu di dalam hati seorang
Mu'min. Dan itu pula sebabnya maka seluruh kebajikan yang dikerjakan itu,
bagi seorang Mu'min, tempatnya bertanggung jawab hanyalah sernata-mata
kepada Tuhan. Beramal dan berbuat baik yang hanya semata-rnata mengambil
muka kepada rnasyarakat, mengharap puji sanjung masyarakat disebut riya.
Dan riya disebut syirk yang amat halus.

Berbudi yang baik dan bergaul yang baik terrnasuk ama!. E>i sinilah per
bedaan akhlak Islam dengan ethika pergaulan hidup biasa. Dalam aturan ethi
ka pergaulan hidup, asal seseorang berbuat baik kepada masyarakat, walaupun
jiwanya sendiri runtuh karena kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, tidak
akan ada yang mengoreksinya lagi. Dan orang yang beramal karena rnengha
rapkan puji sanjung manusia, selamanya tidaklah akan merasa kepuasan di
dalam hidup, karena tidak akan ada penghargaan yang baik dari masyarakat.
Tidaklah akan terobat hati berbuat baik, kalau hanya penghargaan rnasyara
kat yang kita minta di dalam beramal.

Suatu amal yang tidak timbul dari lman pada hakikatnya adalah me
nipu diri sendiri. Mengerjakan kebaikan tidak dari hati, artinya ialah berdusta.
Maka kalau sekiranya suatu masyarakat menegakkan kebaikan tidak dari
lman, tidaklah akan sampai kepada akhirnya, bahkan akan terlantar di tengah
jalan, karena tidak ada semangat suci yang mendorong. Maka banyak juga
terdapat suatu amal yang pada lahirnya kebsjikan, pada batinnya adalah
racun. Seumpama suatu rnasyarakat yang ingin memecahkan persatuan di
negeri Madinah seketika Islam baru berdiri. Mereka mendirikan mesjid dlirar
untuk menandingi mesjid yang sah. Siapa yang akan mengatakan bahwa men
dirikan sebuah mesjid tidak baik? Siapa yang mengatakan bahwa itu bukan

.,
/

"I
ataupun Nabi-nabi dan Rasul 'Yang sebelumnya, jika dia mempersyerik~tkan

. Allah dengan yang laifi, am~1,nyapun tertolak dan percuma juga .
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"seSunggu~nya telah diwahyukan kepada ehgkau dan kepada Nabi-nabi

yang sebelum engkau, se~ngguhnya jika engkau mempenekutukan Tuhan,'
akan percrimalah amal <engkOU,dan adalah engkau dari'golongan oranglang ,
lUgi. "(Az-Zumar; S. 39: 65). " . \ . ' '

Tentu saja Iman yang baik menimbulkan amal yang baik. Dan amal
yang, baik tidak akan ada(kalau tidak ada pohonnya,' yaitu Iman yang baik. / ,

Demikianlah saI}gat halusnya bekas Tauhid itu di dalam hati seorang
Mu'min. Dan itu pula sebabnya maka seluruh kebajikan yang dikeIjakan itu, .

, bagi seorang Mu'min, tempatnya bertanggung jawab hanyalah semata~mata
kepada Tuhan. :Beramal dan berbuat'baik yang hanya 'semata·mata mengambil
muka kepada masyarakat, mengharap puji sanjung masyarakat disebuf riya.
Dan riya diseBut syirk yang amat halus. '"

j '. ~ •.•1

Berbudi yang baik, dan bergaul yang baik terrnasuk ama!. Bi sinilah per:
bedaan akhlak Islam den&f ethika pergaulan hidup biasa. Dalam aturan ethi· ~
ka pergaulan hidup, asal seseorang berbuat baik kepada ~asyarakat, walaupun

\ ,jiwanyar sendiri runtuh karena kehilangan kepercayaan ~epada Tuhan, tidak
akan ada yang rnengoreksinya lagi. Dan orang yang berainal karena mengha·
rapkan 'puji sanjung manusia, selarna~ya tidaklah akan merasa kepuasan di-
dalam hidup, karena tida1c akan ada penghargaan yarig baik dari masylarakat ..
Tidaklah akan terobat hati' berbuat baik, kalau hanya penghar~· masyara-
k,atyang kita minta didalam beramal. . '

Suatu amal yang tidak. timbul dari Iman pada hakikatnya adalah me·
, nipu dirisendiri. Mehgerjakan kebaikan tidak dari hati, artinya ialah berdusta.

Maka kalap sek~anya suatu masyaraka! menegakkan kebaikan tidak dari
Iman, tidaklah. akan sampai kepada 'akhirnya, bahkan akan terlantar di tengall
jalan, karena tidak ada semangat suci yang mendorong. Maka banyak juga

.' terdapat suatu a~l yang pada lahirnya kebajikan, pada :bafumya adalah
dtcun. Seumparna suatu rnasyarakat yang ingin memecahkan persatuah di
negeri .Madinah seketika' Islam baru berdiri.. Mereka mendirikan mesjid dlirar
untuk menandingi mesjid yang Sah, Siapa yang akan mengatakail bahwa men- ,
dirikan sebuah mesjid tidak baik?' Siapa 'yang mengatakan bahwa itu bukan'
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Ahli-ahli i1mu jiwa modern telah membicarakan panjang lebar penilikan
atas sehat at au sakitnya jiwa seseorang rnelihat bekas amalnya. Seseorang
yang berbuat suatu kejahatan ditilik orang hubungan kejahatan itu denpn
penyakit jiwanya. Manusia mempunyai akal, yaitu aka) lahir dan akal batin.
Akal lahir ialah yang kelihatan daIarn pertirnbangan-pertimbangan yang di
lakukan orang seketika dia menghadapi kehldupan. Baik dan buruk pekerjaan
dipersesuaikannya dengan pergaulan hidup, senang dan bend orang dan per
aturan-peraturan yang berlaku daIam masyarakat, kenegaraan dan agama.
Akal batin terpendam di dalam, yang berbentuk karena melalui berbagai-bagai
proses jiwa di d1arn hidup. Di sana tersirnpan rasa dendam, kecewa, kegagalan
dan pengaIarnan-pengalarnan yang lain.

Kesanggupan mengendaIikan pertemuan aka) batin dengan akaI lahir
dan pengaruhnya atas diri itulah yang rnenjadi pedoman atas sehat atau
saleitnya jiwa seseorang . Di waktu orang sehat, orang masih sanggup menaen
dalikan dirinya, sehingga pengaruh akaI batinnya tidak keiuar, sebab ditekan
oleh akaI lahir. Tetapi kalau orang telah gila, mabuk. pitarn, tidaklah dia sang
gup lagi memegang kendali itu. Seorang yang disegani daIam masyarakat, pada
suatu hari ditimpa sakit demam panas. Karena sangat panasnya dia tidak da
pat mengendalikan dirinya lagi. Dia berkatai-katai bercakap seorang diri,

6. Ma'shiat dan Penyakit Jiwa

Sebab. itu bertambah jelaslah perlunya kita memelihara kesuburan lman
di dada kepada Tuhan, karena di atasnya akan kita dirikan amal yang saleh.
Amal yang saleh itu di sisi Tuhan berbeda nilainya dengan di sisi manusia. Se
orang miskin yang membagi nasinya sepiring untuk ternannya yang lapar,
lebih tinggi harganya daripada seorang kaya menyirnpan uang berrniliun, yang
mengantarkan minyak tanah satu kaleng dalam bulan puasa untuk sebuah
langgar, sebagai hadiah untuk orang yang mengaji Qur'an dan sembahyang
tarawih. Dan lebih tinggi harganya wakaf Rp 50,- dari seorang yang pencaha
riannya hanya Rp 500,- sebulan daripada wakaf orang yang pencahariannya
Rp 100.000,- dan hanya berderma Rp 1000,-. Sebab yang dihargai daIam
hal ini ialah persepadanan niat, bukan banyaknya jumlah.

amal? Tetapi pend irian mesjid itu dipandang suatu kejahatan! Karena maksud
yang tersimpan di dalamnya nyata hendak memecahkan persatuan kaum
Muslirnin. Sebab itu maka mesjid dlirar itu diperintahkan Nabi meruntuhkan
nya.

, , ,)

anuil? Tetapi pendrrian mesjid {t~ dipandang suat~,kejahatan! Karen~ rnaksu<J j

I yang termmpan di' dalamnya' nyata hendak memecahkan persatuan kaum '
Muslimin. SCbab itu maka mesjid ali;ar itudipedntahkan Nabi meruntuhkan-

,nya. 1 ( (

SCbab.itu bertambahjelaslah perlunya kita meme1ihar'a kestiburaq lman
'di dada kepada Tuhan, karena di atasnya abn kita dirikan amal yang saleh . .>

Amal yang saleh itu di sisi Tuh'an berbeda nilainya dengan(di sisi manusia. SC-
orang miSkin yaIlg membagi nasinya sepirin'g untuk temannya y:anglapar,
lebih ting&; hargapya daripada seorang,k~Ylr menyimpan uang beirniUun, yang.
mengantarkan minyak- tanah satu kaleng dalam bulan puasa untuk sebuah
langgar, sebagai hadiah untuk brang yang mengaji 'Qur'lmd~ sembahyartg' (
tarawih. Dan lebih tingii harganya wl!-~f Rp 50,- dari seorang'yang pencaha-
damlya hanya Rp 500,- sebula:n daripada wakaf orang yang pencaharianny:a

, I .t

Rp .100.000,- dan hanya berderma ~p 1000;-. SC.bab yang dihargai dalam
\ hal ini ialah persepadanari niat, bukan banyaknya jurnlah.' .,.,

J

, .
6. 'Ma'shiat dan Penyakit Jiwa \ ( ./
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.Ahli-alill ilmu jiwa m~etn telah membicarakan' panjang leb;rr pe~ilikan
, aias sehat atau sakitnya jiwa sese~rang melihat bekas, ~alnya .. SCseorang

yang berbuat suatu kejahatan ditilik orang hubungan kej~atan itu Idengan
penyakit jiwanya. Manusia mempunyai akal, yaitu akal lahir dan ,aka! batin.
Mal lahir ialah yang kelihatan dalam pe1fimbanga~-Pertimbangan yang di-
lakukan orang1seketika dia menghadapi kehidupan. Baik dan bunik pekerjaan
diper~suaikannya dengan pergaulan hidup, -senang dan benci lorang dan per-
aturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat, kenegaraan dan agama'.

( Aka! batin terpendamdi dalam, y'angberbentuk karena 'melalui berbagai-bagai
t>rosesjiwa di dlaIn hidup. Di'sana tersimpan rasa dendam, kecewa, kegagalan
dan(pengalaman,pengalamaQ yang lain{ S. . \

Ktsanggupan mengendallkan perteinuah akal batiIt dengan a,Jeallahir
,dan pengaruhnya ~tas diri it\1lah yang menjadi pe~oman atas "hat a~u.

Sakitnya jiwa seseorang . Di waktu orang:sehat,orang m~ihs8nggupm~gen- I

./ dalikart' dirinya,'sehingga pengariJh akal batinn)'a tidak kel~ar, sebab ditekan
. oleh akal lahir. Tetapi kal,au orang telah gila, mabuk. pitant, tidaklah dia sang-
gup lagi memegang 'kendall itu. seorang yang disegani dalam rnasyarakat, pada
suatu hari dititn'pa sakit dernani. panas. Karena sangat' panasnya dia tidal( da-

'v 'pat mengendalikail dirinya lagi. Dia berkatai-katai bercakap seorang diri,. .
~ 7 J
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Penyakit jiwa itu diakui oleh Al-Qur'an, lsteri-isteri Rasulullah dilarang
keras oleh Tuhan mengucapkan kata yang tersipu-sipu berlunak-lunak, supaya
jangan timbul loba dalam hati orang yang jiwanya sakit.

memaki dan mencarut. Disebutnyalah segalah orang yang di anggapnya
musuh itu, yang dipandangnya bend kepadanya selama ini. Orang yang di
pandangnya musuh itu malu mendekati dia semen tara sakitnya. Dan keluar
pulalah dari mulutnya nama perempuan yang rupanya sangat menarik hati
nya. Dituduhnya bahwa perempuan itulah yang mengecewakan hatinya sela
ma ini. Padahal di kala sehatnya tidaklah orang melihat tanda-tanda bahwa
hatinya "kena" kepada perempuan itu.

Di sini dapatlah kita memperteguh kepercayaan kita ten tang bagaimana
kerasnya larangan Islam meminum minuman keras. Karena seorang yang
telah mabuk karena meminum minuman keras, tidaklah dapat dia mengenda
likan dirinya lagi. Keluarlah dari rnulutnya sementara dia mabuk itu segala
rahasia hati. Di zaman pendudukan Jepang .. "Kernpetai" yang terkenal senga
ja membawa orang-orang yang terkemuka meminum "sakai", tuak Jepang
yang terkenal itu, sampai orang itu mabuk. Maka keluarlah dengan tidak ter
tahan-tahan rasa bencinya kepada Jepang dan rahasia-rahasianya yang lain.

Seluruh manusia mempunyai akal lahir dan akal batin (onderbewustzin)
Ahli ilmu jiwa Freud dan Jung mengupas soal-soal jiwa itu dan Freud rnene
kankan bahwasanya urusan kelamin-lah yang sangat besar sekali pengaruh
nya bertirnbun-timbun menjadi akal batin itu. ApabiJa manusia duduk terrne
nung seorang diri, menjalarlah nalar akal batin itu kian kemari. Mengkhayal!
kan soerang perempuan cantik yang hendak dirangkul dan diciumnya. Tetapi
apabila dia telah keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam masyarakat yang
penuh dengan tata-tertib pergaulan hidup ini, akal lahirlah yang berkuasa,
dia pun terpaksa menjadi sopan. Dalam ilmu jiwa Islam nafsu kelamin itu dl
sebut syahwat . Ilmu jiwa modern membagi-bagi syahwat terpendam itu kepa
da beberapa bahagian: seumpama ingin berkuasa , ingin menyerah, rasa
takut, ingin terkemuka dan lain-lain. lnilah "instict" atau gharizah atau nalu
ri. Tetapi semua gharizah itu oleh Freud dikembalikan kepada satu sebab
gharizah yang terbesar, yaitu kelamin.

I
\,

'i / )memaki dan mencarut: Disebutnyalahsegalah orang -:yang di' an~apnya
. musuh itu, yang dipandangnya benci kepadanya- selama ini. Orang yang di- '

( pandangnya musuh itu malu mendekati dia' semen tara sakitnya. Dan keluar
pulalah dar~ mulutnya nama' perempuan yang r~~anY3: sangat menar~ hati-'
nya. Dituduhnya bah~a perempuan ·itulah yang ",erigecewakan hatinya sela-
ma mi. Padahal di kala sehatnya tidaklah orang melihat tanda-tanda bahwa
hatinya "kena" kepada perempuaIi itu. ' ", )'

" '

)
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( Di sini dapatlah kita rriemperte~ kepercayaan kita tentan~ bag~ana '

}(erasnya larangan Islam' merninum rninuman keras. ~rena seorang yang.
telah mahuk karena merninum rninuman keras, tidaklah da:pat dia mengenda-

~ likan dirinya lagi. Keluarlah dari rQulutnya sernentara dia mabuk itu segata
rahasia hati. Di zaman pendudukan Jepang;, "Kempetai" yang terkenal senga-
ja ,membawa orang-orang yang terkemuka me~um '''sakai'',~ tua~ Jepang
yang terkenal itu, sampai orang itu mabuk. M:aka keluarlah dengan tidak ter-
tahan-tahan rasa bencinya kepada lTepahg dan rahasia-rahasianya yang lain.

'\ ' ) , ,I , ,

, Seluruh rnanusia mempunyai akallahir dan akal batin (onderbewustzin)~
, . Ahli ilmJl jiwa Freud dan Jung mengupas soal-soal jiwa 'itu dan Freud mene-

kankan bahwasanya urusan 'kelamin-la]l' yang sangat besar SCJkalipengaruh-
nya bertimbun-timbun menjadi akal batin itu. Apabila manusia'duduk terme-
nung seorang diri, menjalarlah'ndlar akal batin itu kian kemari. Mengkhayal!
kan soer'ang perempuan cantik yang heridak dintngkul dan diciumnya. Tetapi
apabila. dia telah keluar dari rumahnya danimasuk ke dalam f!lasyarakat yang
penuh dengan tata-tertib pergaulan hidup ini, akal lahirlah yang be rkuasa ,

• I dia pun terpaksa menjadi sopaJl. D~am ilIilu jiwa Islam nafsu kelamin itu di,
",-sebut sya~wat. 'Ilmu jiwa modern membagi-bagi syahwat'terpendam itu kepa-

da f>ebe~apa' baha~an: seumpama ingin berkuasa, ingin menyerah, rasa~
takut, ingm terkemuka dan lain-lain. Inilah "instict" atau gh4Pizah atau nalu-
rio Tetapi semua gharizah itu oleh Freud dikembalikan kepada satu' sebab
gharizah yang terbesar, yaitu kelarnin. - , ,

I
Penyakit jiwa itu diakui oleh Al-Qur'an. Isteri-istCilriRasulullah dilarang

keras oleh Tuhan mengucapkan kata yang tJrsipu-sipu berlunak-lunak, supaya'
jangan timbulloba datam hati orang yang jiwanya sakit. ;

j J .
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Apakah akibatnya? Akibatnya ialah kemalangan kaurn perempuan itu
sendiri. Dia meminta persamaan hak dengan kaum laki-laki, padahal yang di
dapatnya hanyalah dia jadi korban daripada pencaharian harta dan pengurn
pulan kekayaan. Dia disuruh bertelanjang dan dipotret, lalu dijadikan alat rek-

Sebab itu maka perempuan baik-baik jangan bertabarruj, memakai
pakaian jahiliyah. Dia berpakaian, padahai lebih daripada bertelanjang.
Disebut daiam sabda Nabi "kasiatin a'riatin", (berpakaian tapi bertelanjang).

Teori Freud tentang pengaruh kelamin bagi jiwa dan akal manusia ini
dengan Iman kepada Tuhan dapatlah memperdaiam rasa agama kita, sehingga
kedudukan wanita terjaga. Tetapi bagi hawa nafsu kehidupan modern yang
tidak dikendalikan oleh agama, teori Freud ini telah dipakai untuk maksud
yang jahat, terutama dalam mengumpulkan kekayaan. Orang sekarang telah
tahu bagaimana pengaruh kelamin itu untuk memajukan perdagangan.
Lantaran itu kaum wanita pun dijadikan alat reklame. Pakaian perempuan
bukan perempuan itu sendiri lagi yang mengaturnya, tetapi beberapa buah
toko pakaian di Paris, London, New York dan Hollywood. Setiap sekali tiga
bulan pakaian itu ditukar, karena musim bertukar sekali tiga bulan pula deng
an berbagai macam mode dan warnanya. Perempuan itu tidak dapat lagi me
ngendalikan dirinya karena melihat mode pakaian, Pakaian tiga bulan dahulu,
sekarang telah usang. Dan sekarang ini, tiga bulan lagi akan usang pula. Yang
lebih laku ialah yang lebih menggiurkan dan menarik syahwat. Pernah terke
nal di Indonesia pakaian "You can see" (Engkau dapat lihat).

Kita dapat melihat perempuan yang bercakap tersipu-sipu lemah gernu
lai, yang katanya lantaran malu, padahal malu-rnalu kucing. Sehingga ketika
dia bercakap. timbul nafsu syahwat orang yang melihatnya. Lebih baik ber
cakap tegas yang timbul daripada jiwa yang jujur dan tahu akan harga diri.

"Hai isteri-isteri Nabi! Kamu tiadalah seperti perempuan-perempuan
[yang lain). Jika kamu semuanya perempuan yang taqwa, maka janganlah
merunduk-runduk lemah gemulai dalam bercakap. Sehingga timbul loba orang
yang di hatinya ada penyakit. " {Al-Ahzab .S. 33 " 32).

. I I
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,
"Hal 4steri-isteJ:i Nabi! Kamu tiadalah .seperti pere'f/puan-pertrmpuan '

(yang lain). Jika k'amu sf!muanya perempuan yang taqwa, maka janga.n/ah
merunduk-runduk lemah gemu,lai dalam bercakap. Sehingga timbul loba orang
yang di hatinya ada penyakit. "(AI-Ahzab ;IS.~33: 32).

Kita dapat melihat perempuan yang 'bercakap tersipu-sipu lemah gemiJ-
lai, yang katanya lantaran malu, padahal malu-malu kucing. Sehinggl! ketika
dia bercakap, timbul nafsu syah"wat orang yang m'ellhatnya. Lebih baik ber-
cakap tegas yimg t,iinbul daripada ji~a yang jUjur d~n tabu akan harga diri. '

I.

Sebab itu maka perempuan' baik-baik jangan bertabarruj, memakai
pakaian jahiliyah. Dia berpakaian, padahal lebih 'daripada bertelanjang.
Diseb,ut dalam sabda Nabi "kasiatin a'riati'n", (berpakaian tapi ber~elanjang).

Teori Freud' ten tang pengaruh kelarnin bagi jiwa dan akal manusia ini
denga,n Iman kepada Tuhan dapatlah memperdalam rasa,agama'kita, sehingga
kedudukan wanita"'terjaga: Tetapi bagi hawa nafsu kehidupan modem yang
tidak dikendalikan oleh agama,' teori Freud ini telah dipakai untuk maksud
yang jahat, terutama dalam mengumpulkan kekayaan.Orang.sekarang telah

(

tahu bagaimana pengaru)l kelamin itu untuk memajukan' perdagangan.
Lantaran it~ kaum wamta pqn d1jadikan alat reklame. Pakaian peremptlan

. bukan perempuan itu sendiri lagi yang mengatumya, tetapi beberapa buah '
toko paka1an di Paris, London, New York dan Hollywood. Setiap sekali tiga

) .
bulan pakaian itu qitukar, karen a 'musim bertukar sekali tiga bulan pula deng-
an berbagai macam mode dan warnanya. perempuari. itu tidak'dapat lagi me-
ngendalikan dirinya ~arena melihat mode pakaian. Pakaian tiga bulan d~ulu, \..
sekarang telah usang. Dan ,sekarang ini, tiga bulan lagi akan usang pula. Yang
lebih l~u ialah yang lebih menggiurkan 'dan menarilCsyahwat. Pemah terke~
nal di Indonesia pakaian "You can see" (Engkau dapat li~t). '/' "

, Apakah aIdb;tnya? Akibatnya ialah kemalangan kaum peremp~n itu
sendiri. Dia meminta persamaan 'hak dengan kaum laki-laki, padahal yang'di-

, dapatn~a hanyalah dia jadi/korban daripada pencaharian h;u;ta clfn perigurn~
pulan kekayaan. Dia disuruh bertel~jang dan ,dipotret, lalu dijadikan alat rek-
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lame. Reklame sabun, reklame gosok gigi, reklame rokok, reklame menjual
kutang dan lain-lain. Kecantikannya menjadi perniagaan.

Orang laki-laki disuruh sopan dalam pergaulan hidup. Padahal pintu
untuk penyakit yang akan diderita jiwanya dibuka seluas-luasnya. Lalu dibu
kakan pintu dansa, dan terbentang luaslah tepi pantai buat memakai pakaian
"Bikini." Laki-lakil boleh menonton sepuas-puasnya dan dia disuruh sopan!
Padahal dengan pakaian mandi itu, sesehat-sehat orang pun dapat jadi "sakit
jiwa" melihat.

Dan apakah akibatnya?
Rurnah-tangga tidak dapat berdiri lagi. Perjodohan suci untuk mernberi

kan turunan yang sah, untuk mengatur prikemanusiaan, menjadi hancur.
Di mana-mana terdapat perempuan cantik, atau gadis-perawan yang hamil
sebelum bersuami. Perempuan mudah dibujuk dan dibawa ke tengah masyara
kat "modern", katanya supaya tahu pergaulan "internasional minded", pada
hal sebahagian besar untuk melepaskan nafsu "sakit jiwa" laki-laki. Dan bila
kehidupan perempuan itu telah hancur, tidak ada yang memperdulikannya
Iagi. Malea timbullah pelacuran "kelas tinggi", timbullah kemunafikan per
gaulan hidup. Sampai-sarnpai kepada masyarakat pemerintahan pun telah di
kacaukan oleh masuknya perempuan. Seketika terjadi perang dunia kedua,
dikenal oleh umum bahwasanya kejatuhan Perancis ke tangan Jerman, banyak
benar sangkut pautnya dengan urusan kekelaminan. Semangat berperang
pemuda-pemuda telah kendor, karena hidupnya telah tenggelam dalam paha
perempuan. Pemimpin-pernimpin politik yang tertinggi, yang diharapkan da
pat menyelesaikan soal besar itu, tidak dapat melepaskan dirinya daripada
pengaruh "piaran-piaran", yang turut mempengaruhi jalan pertimbangan
pemerintahan. Dan seketika Jepang menyerang Amerika di Pearl Harbour
dengan tiba-tiba, serdadu-serdadu Amerika sedang asyik berdansa!

Ahli-ahli fikir Eropa dan Amerika sendiri, dan ahli-ahli agamanya me
rnandang bahwa corak masyarakat di bawah pengaruh kelarnin, atau sex, ini
lah pangkal kecelakaan besar sekarang ini. Sebab itu kalau di Indonesia senan
tiasa ahli agama Islam bersorak-sorak dan parau suaranya menyatakan bahaya
ini, mereka dituduh fanatik, maka di Eropa dan Amerika pun ahli-ahli agama
dan ahli fikir itu dituduh fanatik juga!

Penyakit suatu masyarakat berasal daripada penyakit jiwa perseorangan.
Penyakit jiwa sekarang ini rupanya telah merata. Penyakit jiwa itu dipancing
dengan pakaian yang menimbulkan syahwat. Maka Islam memberi batas-batas
apa yang dinamai 'aurat. Bukan pula dia rnenentukan mode dan bentuk suatu
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l~e. Re!.danr'e sabun, rekl~me goso,k gi~; reklame ro~ok, reklaJ11emenjual
kutang dan,lain-laiI1. Kecantikal!nya menjadi p.<;rniagaan. I •

Oraq.g ,laki-laki 'disuruh sopan dalarn pergaulan hidup. Pa~ahal pintu
tintuk penyakit' yang akan diderita jiwany~ dibuka selufs-Iuasnya. ~u dibu-
kakan pintu dansa,~dllIi terbentang }uaslah tepi pant;ii buat memakai pakai~n
"Bikini." Laki-Iaki i boleh metlOntOI). sepuas-puasnya dan dill. disuruh sopan!
PadafuJl dengan pakaj,an mandi itu, s~sehat-sehat orang' pun dapat jadY"sa!dt
jiwa'~ melil}at. \,' '/ l "!

/ Dan apakab akibatnya?
Rumah-tangga tidakdapat berdiri lagi'. Perjodo~n sud untuk memb,eri-

kaq turun~n yang sah, untuk mengatur prikemantisiaah, menjadi haneur.
Di mana-mana )erdapat ~erempuan eantik"a~uJ~-perawan yang hamil
sebelum bersuamLPeremprran ~ dibujuk dan dibawa ke ten-gah-masyar~
kat "modern'\ katanya supaya tahu p~rgaulan "internasional mjnded", pada- , -
hal sebahagian besa! untuk melepaskan nafsu "sakit jiWa" laki-Iaki. Dan bila

I kehidupan perempu!m l!U' telah/,haneur, tidak ada yang· memperdulikannya
lagi. Maka gmbullah'~elaelj.ran "kelas tin~gi':" timbuUah keinunafIkan per-
gaulan hidup. Sampai-sampai kepada masyarakat pemerintahan pun telah di-
kacaukan oleh masuknya' perempuan. Seketika terjadi perang dUl).iake dua ,

. dikenaI oleh umum bahwasanya kejatuhan Perane~s kT tangan.Jerman, ba~yak
benar sangkut~pautnya dengan urusan kekel;uninan. Semangat berperang

\ pemuda-pemuda telah kendor,'karena hidup!lya telah tenggelam dalam paha~ . ,-
perempuan; Pemimpin-pemimpin politik yang te,rtinggi, yang qiharapkan ,da- \
p~t .menyelesaikan soal, besar itu" tidak dapat melepaskan dirjnya daripada

, ,pengaruh "piaran-piaran",1 yang turut mempengaruhi jalan pertimbangan
pemerfutahan. Dan seketika Jepang menyerang Amerika di Pearl ,Harbour

-dengantlba-tiba, serdadu-serdadu Amerika sedang asyik berdansa!
'. • J • \ ) • \....-

Ahli-ahli fIlor Eropa dan Amerika sendiri"dan ahli-ahli agamanya me-
~da'fig bahwa eoral<,masYarakat di bawah pe~garuh kelamin, atau sex, ini-
lah pangkal kecelakaan besirsekarang ini. sebab itu kalau di Jndonesia senan- .
ti:~sa ahli agama Islam bersor~-sorak dan par~usuaranya mentatakan bahiya'
inI, mereka dituduh fan~tik, mw di Eropa dan Amerika pun 3hli-ahli agama .
dan ahli fIkir itu dituduh fanatik juga! .

.• ~ .. /

Pen~akit su~tu masyarakat berasal daripada penyakit jiwa perseorangan ..
Penyakit jiwa sekarang ini rupanya tel~ merata. Penya~t jiwa itu dipanclng
dengan p,akaian yang menimbulkan'syahwat. Maka Islam memberi batas-batas
apa yan~ dinamai 'aurat. Bukan pula dill menentukan mode dan bentuk suatu
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Jiwa kita terancam oleh penyakit di mana-mana saja medan hidup.
Setiap hari dan setiap saat, penyakit itu mengancam kita. Kalau tldak awas

"Dalam hatinya telahadapenyakit, maka ditambah lag; oleh Allah
penyakitnya, dan bog; mereka siksa pedih, disebabkan mereka berduste:"
(AI-&qarah;S. 2: 10).

pakaian. Islam tidak melarang berpakaian secara Eropa dan Amerika. Islam
tidak mewajibkan orang mesti memakai pakaian menurut suatu corak, Karena
itu adalah termasuk kebudayaan. Pakaian Eropa ada yang sopan, tertutup
'aurat mengapa tidak itu yang ditiru? Islam tidak memerintahkan perempuan
menutup tubuhnya dengan goni dan matanya saja yang keluar. Apa gunanya
membungkus badan dengan goni itu, padahal mata yang keluar sedikit itu
penun syahwat seakan-akan rnengucapkan "pegang aku!"

Di Timur, di negeri-negeri Islam, dan di Barat, di negeri-negeri Kristen,
ada pakaian yang sopan, dan bila dipakai oleh seorang perempuan timbullah
rasa hormat kita. Dia bercakap dengan terus terang dan jujur sehingga akal
batin seorang laki-laki tidak terganggu.

Dosa-dosa yang lain pun sebahagian terbesar adalah karena "penyakit
jiwa." Seorang yang bersifat munafik, pepat di luar pancung di dalam, adalah
karena penyakit jiwa.

Seorang pengambil muka kepada orang besar-besar, sehingga mau
menggadaikan harga diri sendiri, adalah karena penyakit jiwa. Kadang-kadang
dia tidak rnerasa keberatan isterinya sendiri dijadikan "sunting" oleh ternpat
nya menjilat itu, karen a mengharapkan suatu pangkat atau kedudukan; ini
pun penyakit jiwa. .

Mencuri harta orang lain, korupsi besar-besaran, hidup mewah melebihi
kemampuan diri, semuanya ini timbul daripada penyakit jiwa. Seorang bekas
pejuang, setelah selesai perjuangan bersenjata, menjadi orang yang tidak beres
ingatan, datang ke kota rarnai, menuntut ke kantor ini dan kementerian itu,
merninta supaya jasanya dihargai. Meminta supaya seluruh mata melihat kepa
danya, bahwa dia seorang bekas pejuang yang berjasa. Ini pun penyakit jiwa.
Karena jiwa itu sendiri kotor. Jiwa yang seperti itu akan tetap kotor dan ber
tambah kotor kalau tidak diobat dengan [man dan Islam. Tuhan berflrman:

\"!'\~ \--:;~(i\~\{./ "/~J\~~//! ~'" ./y-"/. i /......~4/y! .,~'-='~'~ ..4~_'~/4.U _, )~v-V""~~"',

o- D~') :S}.~

. pakaian. ISlaJIi tidak melarang berpakaian secar.a Eropa dan Am~rika. Islam ~
1/. \ I I

tidak mewajibkan orang mesti meIllakl}i pakaian menurutsuatu corak. Karena
\.' itu adalah termasuk Rebl,1dayaan. Pakalim Eropa ada yang\ Sopan, t,ertut}ip

r, ,/'~urat mengapa ,tidak itu yang ~tiru?}slam tid~ me,rpe~ntahkanperemp,uan( "
,Jlienutup tubuhriya dengan gom dan matanya sJlJayang keluar. Apa gun~nya
membungkus badan aengan goni itu" padanal rnata yang keluarSedikit itu
penuh syahwat seakan-aka~ mengucapkan "pega'ng a}cu'!" ',"., - ('

,? ' '
Di Timur, di negeri-negeri Islam, dan .di Ba,rat, di negeri-negeri Kristen,

ada pakaia'J1yang sopan, dan'bila dipakai oleh seofllng perempuan timbullah
raSa hormat kita. Dia bercakap dengan terus terang dan jUjursehingga akai~
batin se~rang laki-Iaki tidak terganggu:' ,

Dosa-dosa yang lam pun sebahagian teroesar adalah kaiemi "penyakit \.
jiwa." Seorang yang bersifat munafik, pepat di luar pancung di dalam, adalah '
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,karena penyakit jl}va. ' , !, .,

Seoral,lg pengambil mu~al kepada- orang besar-besar, Sehj.ngga mau
menggadaikan harga diri sendiri, adalah karena penyakit jiwa. Kadang-kadang
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,dia tidak rrferasa keberatan ister,inya sendiri -dijadikan '!sunting" oleh tempat-
nya menjihit itu, ka~ena mengharapk~n suatu pangkat at/iu keduduklm;'in!
pun penyakit JTw8'. ';' ~ , ' . I' "

( o. ~ '1

, 'Mencuriharta orang l~n, korupsi besar-b,esaran, hidup mewah melebihi
kemampuan diri, seJriuanya ini timbul daripada. penyalp.t jiwa. Seorang bekas
pejuang, setelah selesai perjuangan bersenjatll', menjadi orang,yang tidak beres
ingatan, datang ke....kota ramai,menuntut ke',kantor ini dan kementerian 'itu,

.' I meminta supaya jasanya dili.argai. Memmta sup~ya seluruh mata melihat kepa.
danya, bahwa ,dia seorang bekas pejuang yang berjasa. lni pun Penyakit jiwa.

I Karena jiwa'itu seridiri kotor.' Jiwa yang seperti itu akan tetap kotor ~an ber-
tambah kotor kalau tidak diobat dcmgan Imlin dan Islam. Tuhan berfuman:

\
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i
~ "Dalam,hatinya telah ada~nyakit, maka, ditambah' lagi oleh Allah

\ p?,yakitnya" (ian qagi mereka siksa pedih, disebabkan mereka berdusttL"l
(AI-Baqarah;S. 2: 10). "

, Jiwa kita terancam oleh penyaldt di mana-mana ~ja' medan' hidup.
Setiap hari dan setiap saat, penyakit itu men~ancam ldta. Kalau tidak awas
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menjaga diri, "mawas diri" kata orang Jawa, jiwa akan merana, sakit bertam
bah parah.

Kehidupan kita ini adaJah pengendalian di an tara akal-lahir dengan akal
batin. Kita ini hidup di an tara tiga keadaan; pertarna akal-batin kita yang
dekat kepada binatang, kedua akal-lahir yang hidup di tengah-tengah pergaul
an yang penuh tatatertib dan kesopanan, dan yang ketiga ialah cita-cita kepa
da hidup yang sempurna!

IImu jiwa ini sekarang menjadi perhatian penuh dalam sekolah-sekolah
ketika mendidik anak-anak. Menjadi perhtian besar seketika hakim mernper
timbangkan hukuman dalarn satu perkara kejahatan.

Di zaman Nabi s.a.w. dibawa oranglah ke hadapan beliau seorang yang
kedapatan mabuk. Islam rnenentukan hukum "ta'zir" bagi siapa yang mabuk,
yaitu dirotan, Ketika dia dihukum ada beberapa orang yang sarna duduk me
nonton rnenympah-nyumpah kepadanya : "Laknat Allah alas engkau penja
hat!" Nabi murka kepada orang yang rnengutuk itu seraya bersabda: "Jangan
engkau laknati dia. Demi Allah, engkau tidak tahu bahwa dia cinta kepada
Allah dan Rasul-Nya." Dan dalam satu riwayal yang lain tersebut Nabi ber
sabda: "Jangan kutuki dia, tetapi mohonkanlah supaya dia diberi ampun oleh
Allah dan diberi taubat."

Menilik kepada ini nampaklah bahwa di dalam perjalanan hidup, men
cari jalan yang lurus, memperimbangkan di antara akal-lahir dengan akal
batin, kita senantiasa menghadapi kesulitan. Sebab itu hendaklah kita ukur
kepada diri kita bagaimana kesulitan yang dihadapi orang lain.

Maka tidaklah layak kita tertawa melihat seseorang yang jatuh, mclain
kan berusahalah mencari sebab-sebab kejatuhan itu dan elakkanlah diri dari
jalan itu, Kamal, artinya kesempurnaan, akan di dapat di dalarn perjalanan
hidup ialah karena perjuangan yang hebal di dalam batin kita sendiri. Imam
Ibnu Qayyim Al-Jauyziyah menulis di dalarn kitabnya "Zadil Ma'ad (perbe
kalan menuju hari yang dijanjikan) menyebut tingkat-tingkat periuangan.
Ada perjuangan ke luar ,yaitu rnenghadapi kaum kafir dan munafik dan ada
perjuangan ke dalam yaitu menghadapi setan, iblis dan hawa nafsu. Maka per
juangan menghadapi induk dari segaJa perjuangan. Dari sanalah dimulai.

Di dalam menuju cita kemuliaan dan kemurnian jiwa, yang senantiasa
menjadi dasar kehidupan, kita akan berjumpa duri dan unak. Kita akan diha
langi oleh berbagai kesulitan. Kehidupan yang tidak berjumpa dengan kesulit
an, bukanlah hidup. Bertambah tinggi nilai cita, bertarnbah tinggi pula pengo
haJangnya. Orang yang tidak berjurnpa kesulitan, ialah orang yang tidak per
nah keluar dari rumahnya. Bertarnbah jauh perjalanan bertambah pula keli-
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menjaga diri, "mawas diri" kata orang Jawa, jiwa akan metana, sakit bertarii.
bmpM~. ~

, , Kehidupan kita ini adalah pengendaIian di antara akal-lahir dengan akal-
batin. Kita ini hidupJdi antMa tiga keadaan; pertain a .akal-batin kita yang

I dekat kepada binat:lng, kequa akal-lahir yang hidup di tengah-tengah pergaul-
im yang penuh tatatertib dan kesopanan, dan yang ketiga ialah cita-cita kepa- .
da hidup yang sempuFna! c '":~ , (

Ilmu jiwa ini sekararig menjad\ ,perhatia~ penuh dal~ sek.Qlah-sekolah
ketika mendidik anak-anak. Menjadi perhtian besar seketika nakim mem~r-
timbangkan hukuman dalam satu perkMa kejahatan. , '\

\ I Di zaman Nabi s.a.w. dibawa oranglah ke hadapaq beliau seorang yang
kedapatan mabuk. I~lam menentukan hukum "ta'zir" bagi siapa yang mabuk,
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yaitu dirotan. J~etika dia dihukum ada beberapa orang yang San;t~duduk me-
non ton menympa~·nyumpah kepadanya : "Laknaf Allah atas engkau penja-
hat!" Nabi murka kepa'da· orang yang mengutuk itu seraya bersabda: "Jangan
engkau laknati dia. Demi Allah,: eilgkau tidak tahu bahwa dia cinta kepada
Allah ~an Rasul·Nya." Dan dalamsatu riwayat yang lain'tersebut Nabi ber-

o sabda: "Jangan ·kutuki dia, tetapi mohonkanlah supaya dia diberi ampun oleh
Allah dan diberi tati'bat." .'~ ,I" / I
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Menilik kepada inijnampaklah bahwa di dalam ,perjalanan hidup, men-
cari jalan yang 'lurns, rtemperimb,~ngkan di an tara akal·lahir dengan akal-
batin, kita senantiasa t}lenghad~pi kesulitim. Seb,ab itu hendaklah kita ukur

,kepada diri kita bagaimana kesulitan yang dihadapi orang lain. ')
,Maka Itida14ah layak ~ita tertawa melihat seseorang yang jatuh, melain-

- kan berusahalah men<;ari sebab-sebab kejatuhan itu dan elakkanlah diri dari
jalan itu. Kamal. artinya kesempurnal!-n, akan di, dapat eli dalam perjalanan
hidupialah karena 'perjuangan yang hebat di dalam batin kita sendiri. Imam
Ibnu Qayyim Al·Jauyziyah menulis di dalam kitabnya "Zadil Ma'ad (perbe-
kalan menuju hari, yang dijanjikan) menyebut tingkat-tingkat perjuaQgan.
Ada perjuangan ke luar,yaitu meng4adapi kaum kaflf1dal} munafik dan ada
perjtiang;m ke dalam yaitu menghadapi setan, iblis dan hawa nafsu. Maka per- '
juangan menghadapi in3uk dari segala, perjuangan. Dari sanalah dimuiaL. '" ./

" Di ~alam ~enuju cita kemuliaan dan kemufnian jiwa, yang senantiasa
me'njadi dasar kehidupan, kita akan berjumpa duri dan unak. Kita akandiha.
langi oleh berbagai kesulitan. Kehidupan yang tidak berjumpa dengan kesulit- '

- an, bukanlah hid up. Bertambah tinggi nilai dta, bertambah tinggi pula pengo, '
halangrtya. Orang yang tidak berjumpa kesulitan, ialah orang yang tidak per-
nab keluar. dari rurnahi!.ya. :Bertambap jauh perj~lanan bertambah pula keli.

( -
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"Wahai hamba-Ku! Aku telah mengharamkan atas diriku sendiri ber
buat aniaya. Dan aku jadikan aniaya sesamamu haram pula. Sebab itu jangan
kamu aniaya-menganiaya." [Dirawikan oleh Muslim dari Abi Dzarrin AI
Ghiffari r.a.].

../ "/, ... " "/ ..\~/_,.// 4/~/t:\ /.~~ ~,
.~~ '}J~'" k.:!~,f} Jt.1J~ ,r-;o4>J. /'-

Dan baiklah perhatikan sebuah hadis untuk obat penawar hati kita di
dalam kesulitan menempuh hidup ini. Yaitu sebuah hadis-Qudsi yang dirawi
kan oleh Muslim daripada Abu Zarr Al-Ghiffari, (kita tulis sekata demi sekata
dengan diikuti artinya) demikian bunyinya:

)t\:.(~..~ ..:~~ t« 1:/ttt\S+/'!' \~,)~(
~)J~ ::J~~~ ~~ /./'-

(~\A;J~;d:id~"_'-» .~~

"Katakanlah (hai Rasul-ku] !Hai hambaku yang telah menyia-nyiakan
dirinya, jangan/ah putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan
mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun
dan Penyayang. "{Al-Zumar ; S. 39: 53).

hatan jauhnya yang akan ditcmpuh. Kadang-kadang terancamlah jiwa oleh
kelernahan dan timbullah putus asa, inilah alamat kematian. Apa yang akan
menuntun kekuatan batin kita? Apa, selain daripada pendirian yang teguh.
Selain daripada nyatanya wajah kita. Dan di mana sumber telaga itu dapat di
cari, kalau hukan dengan agarna? Dalam waktu keragu-raguan menempuh
kesulitan, agama mcmberikan kita jalan, sehingga iradah (kemauan) kita
iiidup kembali dan kita bangun kernbali dan meneruskan perjalanan.

Jiwa kita tidak boleh dibiarkan merana, dan pcnyakit jiwa tidak boleh
dibiarkan meliputi dir i, Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi ban yak ter
dapat, memberikan dorongan kepada kita untuk tampil terus ke rnuka. Ada
ayat rahmat, ada ayat rajaa. Demikian juga hadis. Sehingga terbukalah mata
kita yang tadinya tertutup, kuatlah hati yang nyaris ditimpa pUIUSasa .

.~!\../ 4~. ~~~ ..:1 4 ~..:;\ I\:,'/' /",.-:" .1, /-,)~~~
j» ~~ )'~4/ ~~f ~~ ~/ ./ ..IY

,;' / .....-.,)...J., J '//~ ~
(or ../;.1\) ... ~":,,j>:~h~4.\)\~~

/
I

.(

hatan jauhnya Yang akan clitempuh. Kadang-kadang terancamlah jiwa oleh
kelemahan dan'timbullah putus asa, inilah alamat kematian. Apa yang akan.,
~enuntun kekuatan 'batin kita? Apa, selain daripada pendirian yang teguh.

r Selain daripada nyatanya wajah kita. Dan di m~na sumber telaga itu dapat cli-, I

cari, kalau bukin dengan aga:I]la? Dalam waktu keragu-raguan m~nemp~h ~
kesulitan, agama', memberikan kita jalan, sehingga, iradah (k~mauan) kita
hidup kembali dan kita bangun kembali dan'11leneru~kan perjalanan. .'

. Jiwa kita tidak boleh dibiarkan merana, dan penyakit jiwa tfdak boleh .
dibiarkan meliputi diri. {\yat-ayat AI-Qur'an dan hadis-haclis Nabi'bap.yak ter-

I ,dapat, memberikan dorongan kepada~kita untuk tampil terus k~ 'muka. Ada .
ayatrahmat, ada ayat rajaa.' Demikian juga hadis. Sehingga, terbukalah mata \
kita yang t~clinya tertutup, kuatlah hati yan~ nya~is ditimpa putus asa. /

'~1\.-/ .•./ .• ~~~<1" ~:~\~\/\~//#/"\<,<f,\ ~ \~V~A.\\ A.A,.", j~"oA> ,,,,., ~ ~~ ~.)~u.Y
./ /' J V/ 7,,/ ~-/\ ~../ .../. -.

.,?" //,,"4 ../ "//~\~,'\
'\ ~ \. (O"'/Y\) ... ~":".i~"~A» ~~

" \ ' I

,"Katakanlah (hai Rasul-ku) !Hqi ham baku yang ,t~lah menyia-nyiakan
dirinya, janganlah putus asa daripada rah"}llt Allah. Sesungguhnya Allah akan
mengampuni dosa-dosa itucsemuanya. Sesungguhnya Dia Moha Penganipun
dan Penyayang. "(AI-Z.umar ; S. 39 : 53). '

I .,-

Dan baiklah per~atikan sebuah hadis untuk obat penawar hati kita cli
dalam kesulitan menempuh hidup ini: Yaitu sebuah hadis,~udsi yang dirawi·
kan oleh Muslim daripada Abu Zarr AI-GhiffaTi, (kita ~ulis sekata derni sekata
dengan diikuti artinya) dernikian bUnyinya:

~C';~*~*:~ :~1~t\~t\i4-/~ \~)~(/ ~~--::: ::J~~~ ~J;- /.7.
'b• ",.{'(\ l.~'

(~\A;J~; d:'d~"J,~;I .~.y;a:.
. . ,(

"Wahai hamba·Ku! Aku telah mengharamkan atas d~riku slmdtri ber·' ,
buat aniaya., Dan aku jadikan aniaya, sesamamu ,haram pula. Se,bab itu jangan
kqmu aniaya-menganiaya.',' (Dirawikan oleh IMuslim dari Abi Dzarrin AI-
Ghiffari f.a.). (, I

. I J
, .•./ "/, . "~ ,,/ "r{ "./~// "/(g~\/ ..~IJ.' ~,
.~~t.}J~" ~~If ~d(;'pf~4>J. 7~
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"Hai hamba-Ku! Sesungguhnya tidalcJah akan sampai kamu kepada
mudaratKu, sehingga kamu dapat memudaratkan Daku. Dan tidak pulalah
alean !tlmpai kepada manla'atKu, sehingga alcan memberi manla'at kepada
Ku."

~'/.h~,,,. :~t\/~\/ ~\,<"..t':~"~\" ~("/'~J' v¥ 'J-d, :J 7- >(.)~j"Jp ) .'7-
...? /t -,:". "'''.:-:-''K

. .J-~~\ 7-..J~'~"
"Hai hambq-Ku! Sesungguhnya kamu in; bersaJah, malam dan siang.

Padaha! Aku beri ampun doso-dosasemuanya. Mohonleaniah ampunan kepa
daKu, niscaya akan A leu ampuni: ..

:-(~:\/ ° ../..~~ _.~ ~ ..:\~\ ~~(
~ . ,_r.J~~ . 4Jrf.~/ ./-. ,,,/"//. ?:-_p o... _;

-z- ___,;e-, " ".Ie ..~~ u~/~) ~!~~ ~~,.~ ~ ~ir /~ ~l5/ ./~
"Hai hamba-Kul Semua kamu in; berteianjang, kecuali orang yang Aku

beri pakaian: Mohonkanlah kepadaKu pakaian, niscay«Aku beri kamu pakai
an. "

"Hai hamba-Kul Semua kamu ini adtzIaJr sesat, kecuali orang yang A leu
beri petunjuk, Sebab ttu mohonkanlah kepadaKu, niscaya Aku beri kamu
petunjuk: "

.-!<:"11_\:1 .• ~ ~..:~/.~"~(t:/~"Y'C'~.-v.)~~~ ~/'Y ~~:;C! .~~/ ....~
"Hai hamba-Kul Semua kamu ini adaiah lapar, kecuali orang yang A leu

ben makanan: Sebab itu mintalah makanan kepadaKu, niscaya Aleu beri
Icamu makan: "

''I
, r I

. "Hai 1uJmba-Ku! Semua kamu ini ada/ah seMt, kecua,li orang yang Aku .
beripeiUnjuk. Sebab, itiJ mohonkanlah kepadaKu, 'niscaya Aku berika'!'u )
petunjuk,'" I ' v' .,<

4~-!<"~1~~~~\i-'~"~(t:~~\'y~<,~ .)~(
. ~ /' ~ 4.f :;c} .~t$'/.~ .. ,

. • . . i

"Hai ha,mba-Ku! Semua lqzmu ini adlzlah lapar, kecuali orang yang Aku
beri makanall. Sebab itu mintalah miikatian' ktpadaKu, niscaya Aku beri"

, kami.t makan. " " .
"-

;:=:: 4\~~\f;& ~/~/~~\:t!~\f' '~~'. . .' _. -, ~ir /~ .~iS/ .;/~ (1

''Hai hamba-((u! Semua kamu ini bertelanjang, kecuali orang yang Aku
beri pa~ian. Mohonkanlah' kepada~u pakaian, nisCtl)1aAku beri katnu pakai-
an. " ) '. ,

r.~:fi;/.h~\/.:~t\~~\/ ~~.{:--t, :~"~\~ :~\J
•• /".~ ~. r 'J~ ~ 7- >O~.f"J>~/ .7_

.- /.J" "'1,. ~. ",,/ "~"), ~ " • .l ' /.... )/ ,"-''~~')7-.Jo-"~ ,
• - (:'Hai, hambq-Ku/' SeSlfngguhnya kamu ini bersala!z, mal:rm dan siang. \

\ . Padahal Aku beri ampun i1osa-dosa semuartya. Mohonkanlah ampunan kepa- .
daKu, niscaya akan Aku arnp,uni "

,j )
,

I '

'''-:~~J''/.''/ . ~./,.,/~ "'~b--:VU;)v.~~·\ \/ \"'". ..tUJ .•• ' (t,},,'~CS' . . •. f~.)~\J
~/' . ~ 7Vr- ..~ . '~"'".;/..

t _ I • ,.".~:~~
I .: J.-- •••.,,.,

r) I t /:J~
''Hai hambti-Ku! Sesun~hTl)'~ tidaklah akan sampai kamu kepQda

mudaratKu, sehingga, kamu dapat memudaratkan Daku. Dan tidak pufalah {
.'akan sampai kepada man!a'atKu, sehingga akan memberi man!q'at kep'iuJa-

~- f, \Ku." (' '
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: //. ~{l~f'''~!<?t\~~~~<1tVl /&\1, .)~t'~ "7~..J /r~ r ":!/ _:,lS/o;;-- ..

i:.:::l;~~~~~'%.:fl1'~/·-(~ ://~\~ ,P~~s::
o J.(f~ 7~ .:J~_' -'" .. ~ ::J

'7

''Hai hamba-Ku! Semuanya itu adalah amalan kamu belakayang diper
hitungkan buat kamu sendin; kemudiannya akan Kami pertemukan kamu
dengan dianya: Maka barangsiapayang berjumpa dengan kebaikan; pujilah
olehmu akan Allah. Dan barangsiapamenjumpai lain dari itu, janganlah di
sesalinya kecuali dirinya sendiri: "

"Hai hamba-Ku! Sesungguhnyawalaupun orang-orangyang terdahulu
dan orang-orangyang terkemudian; dan manusia kamu dan jin kamu, sekitar
nya berdiri semuanya ke tempat yang tinggi, meminta setiap orang kepadaKu,
maka Aku penuhi permintaan masing-masingnya, tidaklah akan mengurangi
kekayaanyang ada padllKu, meiainkan laksanamengurangi sebutir jarum bila
dimasukkan ke lautan: "

:).Jj:\}f~~~1j,'~~j\t1J~~~'i
6::£ ~/. a'~/~~·k:"'A~( \~ ~

'.. ~~ "7 ~ ~~",:~p;,
"Hai hamba-Kul Sesungguhnya walaupun orang-orangyang terdahulu

dan orang-orangyang terkemudian, dan manusia kamu dan iin kamu, walau
pun sebulat hati orang seorangberbuat durhaka kepadaKu, tidaklah kedurha
kaan itu akan mengurangi sedikit juapun bagi kekuasaan yang ada pada diri
Ku. "

"Hai hamba-Kul Sesungguhnya walaupun kamu yang terdahulu dan
kamu yang terkemudian, dan manusia kamu dan iin kamu, walaupun mereka
bertaqwa kepada-Ku sebulat hati orang seorang, tidaklah yang demikian itu
akan menambah bagi kekuasaan yang adapada-Ku. "

/

I I. I

v' "Hai 'hamba-Ku! Sesungguhnya walaupun' k~my yang terdahulu ~n
kamu yang terJcemudian, dan manusia kamu danJin karriu, walaupun mereka '
iJertaqwa kepada-Ku sebJlat hati orang seorang, tidaklah yang demikian itu
aka'; menambah bagi-kekuaSaan yang ada pada-Ku.!' I

I " "

/·~~1~~./\?~.l/t .(t<'i~'r/1~·,'\<!~~'~1qil/\;'
) ~~\~~/'" .:J~~/J/~~~-' U~t»~.,tt::' ./ _./ , " \, 6::£ 6\/. ~t'. /~ \/~~~.~( \~ ~

'.. ~~~,)~\;.4)'~.:e'~p ~
"Hai hamba-Ku! Sesungguhnya wal~pun orang-orang yang terdahulu )

dan o1Jlng-orangyang terke~udian, dan manusia· leamu dan jin kamu, walau-
pun sebulat hati orang seorang berb~at duthakiz kepadaKu, tidaklah kedurha- '
kmin itu akan mengurangi sedikjt juapun 1 bagi kekuasaan yang ada pada diri-
"'u." \ '. . "AI ) ",.; ,

, " .. 'I' ,

k8~\i~~~Y'~t~t1j~J~~
'7 '/. r-/' • '

- .I\}a';'/~ \7~t.::;~(~O'-!A'~f',..!t~I~(
< '" ~ , . ?,-;~~~,~, ~,/lJ "

," :/~:~f\1~~~\\1'\ ~~\~~;\:i:~\~,r'),?'~~ !:- •• "/ •• . j;.~/:-'
. - J

"Hai hamba-Ku! Sesungguhnya I walauptm orang-orang yang terdahu'u
I dan orang-orang yang, terkemudian, .dan manusia 1Camudan jin, kamu, sekitar-)

nya ber(liri semuanya ke. tempat'yang tinggi, 'meminta setiap orang kepadaKu,
maka Aku penuhi permintaan masing-masingnya, tidaklah akan mengurangi
kekaydan yang ada padaKu, melainkan,laksana rtlen~rangi'sebutir jarum bila

I
dimasukkan ke lautan.'· '

':/~ \J1\f\~t'-'t1~!~~~<1iv1~(1\ ~~\;'
I v-' ..P~J:/ r./ r \,,,Y J,iS/~'7 •.w '
~ /~<~t.\~~;"~...!/-d{/,t'/,,/ /.//. ,,//:/l \~~/ '.{\~~/ /.//; ~)'. ~'~~ ..p-. '4»" • Jr
• ,~~" , 7~ .:J~-', '.7 ••_~ ::J
"Hai ham~a-Ku! Seinuanya im adalah amalankamu belaka'yang diper-

hitungkan bUat fcamu sendiri, kemudif!nnya akan K~i pertemukan kamu ,
dengan dianya.' Maka barangsiapa ,yang berjumpa dengan kebaikan, pujilah
olehmu akqn Alia". Dan barangSiapa' menjumpai lain dari i,tu, jan{anlah di-
sesalinya kecuali dirinya sendiri." . '
.( .

/
)
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Terang sekali di dalam hadis Qudsi ini bahwasanya Tuhan yang rnerne
gang kehidupan kita ini, Maha Mengetahui di mana kekurangan kita. Kita di
larang-Nya menganiaya di antara satu sarna lain. sebab Tuhan sendiri telah
bersumpah dengan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menganiaya. Terang
sekali bahwasanya langkah dalam kehidupan ini amat sukar dan sulit. Penuh
rimba dan belukar. Kita ini akan tersesat kalau berjalan sendiri, hidup ini
belum pernah kita .tempuh dahulu dari ini. Dialah hanya Tuhan Allah. yang
akan dapat menjaga pandu petunjuk jalan kita dalam perjalanan sulit jauh itu.
Kita lapar , hanya dialah yang sanggup membcri makan. Kita ini bertelanjang
datang, hanya Dialah yang mernberi kita pakaian. Kita ini bersalah baik siang
atau pun malam, Dia tahu kita bersalah, namun Dia mernbuka pintu bagi kita
memohonkan arnpunan. Kita disuruh memohonkan ampunan itu. Dan bagai
mana pun gagah perkasa dan kuat kuasa kita, kalau kita bermaksud hendak
melakukan kejahatan terhadap Allah, maka kejahatan itu akan mernbentur
muka kita sendiri, laksana orang meludah ke langit. Kalau kita berbuat taqwa,
bukanlah itu untuk Tuhan. Tidaklah akan bertambah kekayaan Tuhan lantar
an ketaqwaan kita. Ketaqwaan kita hanyalah sernat-mata untuk kebahagiaan
kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, semua jahat, laki-laki dan perempuan.
orang dahulu dan orang kemudian, baik jin atau man usia. maka tidaklah akan
usak usai kebesaran dan kekuasaan Tuhan lantaran kejahatan kita, bahkan diri
kita jugalah yang akan binasa. Dan walaupun kita berkongsi sernuanya. orang
dahulu dan orang kemudian, laki-laki dan perempuan. manusia dan jin sekali
pun, lalu tegak membuat demonstrasi di atas sebuah bukit ketinggian. dan
masing-rnasing menyampaikan permintaannya. memajukan "resolusi" nya.
lalu permohonan masing-rnasing kita itu dikabulkan oleh Tuhan, maka tidak
lah akan usak usai kekayaan Tuhan lantaran itu. Keadaannya hanyalah laksa
na mencampakkan sebutir jarum kecil ke dalam lautan besar. Yang punya
jarurn Dia, yang punya lautan pun Dia.

Kita berbuat suatu amal. Maka amal itu sejak sebesar-besarnya sampai
sekecil-kecilnya ada dalam ilmu dan catatan Tuhan, kelak akan kita jumpai
balik, tak ada yang luput dari catatan. Amalan baik tetap berjumpa baik. dan
pujilah Tuhan! Dan amal jahat, akan bertemu jahat juga. dan jangan orang
lain yang disalahkan, melainkan diri sendirilah yang akan disesali!

Hai orang yang lalai! Bagaimana perasaanmu dalam merenung ayat di
atas tadi dan hadis yang mengiringinya? Jika batinmu ditimpa penyakit
lernah, jika himmahmu rendah, ayat dan hadis ini akan engkau terima dengan
salah. Biarlah kita berbuat jahat, sebab kejahatan itu memang.ada dalam diri.
Tuhan 'kan pengampun. Kita taubat kepada-Nya, niscaya diberi-Nya taubat!

,I

\ )
T~ran'g sekali di~dala~ hadis QudsHni bahwasariya TJ,1hanyang merhe;. .../,

gang kehidupan kita ini, Maha Mengetahui di mana kekurangan kita. Kita di-0' " t.... • J

larang-Nya menganiaya di antara satu .$ama lain, sebab Tuhan sendiri telah
berSumpah denga~ dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menganiaya. Terang
sekali bahwasanyaJangkah dalam kehidupan ini amat sukar dart-sulit. Penuh
rimba. dan belukar. Kita ini akan tersesat kalau berjalan sendiri, hidup in!
belum pernah kita.tempuh dahulu dari inL Qialah hanya Tuhan .Allah, yang
a,kan dapat menjagl! pandu petunjuk jalan kita dalam perjalana~ sulit jauh itu.
Kita lapar, hiinya dialah yang, sa~ggup memberi makan. Kita ini bertelanjang
datang,"haflya Dialah yang.memberi kiter p~kaian. Kita ini bersalah baik siang
.atau pUll malam. Dia tahu kita bersalah, namun.Dia membuka pmtu bagi kita
memohonkan ampunlm. Kita'disuruh memphonkan ampunan itu. Dan b~gai-"-
m~na pu:n gagah perkasa dan fuat kuasa kita, kalau kita berfn~ksud hendak
melakukan kejahatan terhadap Allah, maka kejahatan itu akan membentur
muka kita sendiri,)aksana oning meludah ke langit. Kalau kita berbuat taqwa/
buka~lah it~'untuk Tuhan.I, Tidaklah akan bert~mbah kekayaan Tu~an lantar- ~
~n ketaqwaan kita. J¥ltagwaan kita hanyalah semat-mata unt].1k kebahagiaan .
kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, semua jahat, raki~laki dan per~mpuan,
orang dahuhi dan orang kemudian, baik jin atau manusia, maka tidaklah akan
.usak usa! kebesaran dan kekuasaan Tuhan lantaran kejahatan kita, bahkan di~i.
kita jugalah yang akan binasa; Dan walaupun kita berkongsi seqlUanya, orang
dahulu dan orang kemudian, laki-Iaki dan perempuan, manusia dan jin sekalf

, pun, lalu 'tegak membuat demonstrasi di atas sebuah bukit ketinggia~, dan
/ . ,

·masing-masirtg· meIfy'ampaikan permintaannya, memajukan "resolusi" nY-a,.
r \ lalu permohonan masing-masing kita jtu dika,bulkan oleh ruhan, maka tidak-

lah ak;lnQsak usai kekayaan Tuhan lantaran itu. Keadilannya hanyalah laksa-
na rltencampakkan sebutir jarum kecil ke dalam lautan besar. Ya~g punya

, )arum Dia, yang punya lautan pun Dia. ' , . .
Kita berbuatsuatu amal. Maka amal itu sejak ~besar-besarnYll sampai .

sekecjl-ke~iln:ya ~da dal~m ilmu dan catatan Tuhan, kelak akan kita jumpai
balik, tak ada yang IUllut dari catatan. Amalan baik tetap berjumpa baik, dan

~ pUjilah Tuhan!.Dan amal jahat, al<an bertemu jahat juga, dan jangan o~ang_
lain yang disalahkan, melainkan ctiIi sendirilah yang akan disesali!' '

. Hai 'orang yang hilai! Bagairnana perasaanmu dalam merenUI~g ayat di
atas tadi dan hadis yang mengiringinya? Jika batinmu ditirnpa penyakit
lemah, jika himmahmu ren,dah, ayat daI1hadis ini akan engkau terima dengan

,salah. Biarlah kita b~rbuat jahat, sebab kejahatan itu memang ada dalam diri.
Tuhan 'kan pengampun.' Kita tau bat kepada-Nya, niscaya diberi-Nya taubat!

, I •
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Memang. di dalam kitab Injil pun ada dibicarakan tatkala beberapa
orang Yahudi yang mendakwakan dirinya sangat saleh dan teguh memegang
agama. datang kepada Nabi 'Isa mernbawa seorang perempuan yang dituduh
berbuat zina. Mereka minta, kalau benar 'Isa Almasih hendak menjalankan
hukum kitab Taurat, hendaklah perempuan itu dirajam. Karena demikian ter
lebut dalam Taurat.

"Janganlah kamu melihat kepada amalan sesamamumanusia, seakan
dan kamu itu dewa-dewa! Tetapi lihatlah pada amalanmu sendiri; sebab
kamu itu adalah budak Tuhan: Sesungguhnya manusia itu cuma dua macam
saja, orang yang ditimpa bencana dan orang yang rerlepas dari bencana. Beri
IIlh kelapangan alas orang yang ditimpa bencana itu, dan pujilah Allah atas ke
lepasan daripada bencana." (Imam Malik di dalam Al-Muwath-tha']:

Di dalam kita-kitab tasauf Islam terse but perkataan Nabi '(sa Alrnasih,
dernikian bunyinya:

Di sini nvatalah kembali hubunzan di antara (man denzan amal-saleh, di
antara kepercayaan dan usaha. Teruskan perjalanan dan atasi kesulitan! Guna-
kan akal dan hendaklah bertawakkal!

.Janpnlah begitu memUdrkan ayat dan hadil ini! ICaIau beptu ......
hamkannya, niscaya engkau akan jatuh tersungkur tak dapat bangkit lap.
Ayat dan hadis ini adalah obat bagi sipejuang, yang sebagaimana kita katakan
tadi, benar-benar berjuang dalam kesulitan hidup dan sadar akan sUlitnya
yang dilalui, tetapi dia ingin bangkit dan tegak juga. Ayat dan hadis ini, bebe
rapa ayat dan berpuluh hadis yang lain, adalah laksana tangan ghaib yang
menarik tangan orang yang hampir jatuh itu supaya meneruskan perjalanan.
Dan ayat dan hadis ini bukanlah resep untuk orang yang malas tegak, laIu
hendak membela kemalasannya. Bukan pula untuk orang yang meninggalkan
usaha lalu hendak berlindung ke dalam ampunan Tuhan. Jangankan Tuhan,
ledangkan hakim yang adil mestilah memberikan hukuman yang setimpal ke
pada orang yang sia-sia ini.

\ ' ,
r Jartganlah begitu memikirkail ayat dan hadis ini! Kalau beJitu me••••

- hamkannya, niscaya engkau abo jatub- tersungkur takdapat bangkit lagi.
AXat dan hadis\ni-adalah obat bagi sipejulJIlg; yang sebaga~ana kit&:k~takan
tadi, benar-benar berjuang dalam kesulitan hidup dan sadar akan sulitnya
yang dilaiui, tetapi dia mgin bangIgt dan tegak jug~. Ayat dan padis'ini, bebe-_
rapa ayat dan berp'uluh hadis yang lain, adalah lMesana tangan ghaib yang

(

menarik Jangan orang yang hampir jatuh itu supaya meneruskan perjalanan:
.Dan ayat da,n hadis ini bu!'anlah resep untuk orang yang malas tegak, latu
hendak membela kemal~annya., Bukan pula untuk orang yang meninggalkan

~.... j ,

usaba 'lab hendak berlin dung ke'dalam ampunan Tuhan. Jangan:kan Tuhan,. , . . ( , '
sedangkan hakim yang adil mestilah memberikan hukuman yang setimpal ke-
pada orang yang sia-sia ini. ~,'

Pi sini nvatalah kembali hubungan, di antara Iman de~gan amal-saleh, di
antara kepercayaan dan usaba. Teru.stCanperjalanan dan atasi kesulltan!,Guna-
lean akal diin hendaklah bertawakkal! , ..-t

Di dalam kita-kitab tasauf tslam terse but perkataan Nabi 'Isa AImasih,
'dernikian bunyinya:

{~(1\.\~\ \--:t\;'~\1t~(\i~\fi\Jr~ ~''l\!.!I(<1n ~,~~..~~--~ ?\A' ~~

\ \~/-s.;l;,. ~ )\~f:"i>~/\!>\\1;~I~~~/r1~.!1) ~ ~~ -", .~V"', !:-. _;,- ~ t..P'
r (~,; " ) _ /. \ ~\r1~/~<. /''/' /',1'./t' /'''/'1' '
<'") "'/~<~~(!'~, :--9~- ~ \~.V"-~ ,~\~,

"Janganlah kamu melihat keP9da amalan sesamamu manusia, 'seaka,,-~
akan kamu itu' dewa-dewa! Tetapi lihatlah pada amaldl'lmu ,sendirl, sebab

_kamu itu adalahf buda}f Tuhan Sesungguhnya manusia itu cuma dua inacam'
, saja, orang yang ditimpa bencana dan orang yang terlepas dari bencana. Beri-

1Ilhkelapangan atas orang yang ditimpa bencana itu, dan pitjilah Allah atas ke-,
/epasan daripada bencana. ': (Imam Malik di dalam Al-Muwath-tha'). '

. r '
Memang, di dalam kitab Injil pun ada d{bicarakan tatk;tla beberapa

orang Yahudi, yang menda,kwakan dirinya sangat saleh dan teguh memegang
agama, datang kepada Nab"i·'Jsa membawa seorang perempuan yang dituduh
berbuat zina. Mereka minta, kala~ benar 'Isa AImasih hendak menjalankan
hukuIP kitab Taurat, hendaklah perempuan itu dirajam. Karena demikian'te)'-
sebut dalam Taurat. ' ~ ,

.J
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"Mendirikan sembahyang."

Untuk meneguhkan hubungan di antara Iman dengan amal yang saleh
itu, dan untuk menjaga jiwa raga jangan sampai ditimpa sakit, maka agarna
Islam memberi tuntunan-tuntunan yang terang jitu dan tertentu (positif).
Orang disuruh beribadat, dan pokok pangkaJ segala ibadat itu iaJah sernbah
yang.

Janganlah kita menyangka bahwa ibadat ajaran Islam itu hanya sernata
rnata upacara yang beku, kaku dan mati. Menyembah-nyembah, duduk tegak,
ruku' dan sujud dalam suasana yang kosong, terhadap kepada yang tidak di
kenai dan tidak difahami. Segala rukun syarat agama Islam, hendaklah tegak
di atas kesadaran rasa dan aka}. Dalam Al-Qur'an dan hadis, senantiasa dika
takan:

7. Thadat

Nabi 'Isa Almasih n.engajak mereka itu kembali kepada pokok ajaran
agama, kepada intisari agama. Memang perempuan itu mesti dirajarn. Tetapi
siapa yang berhak merajamnya? Siapa yang berhak menghukum orang yang
berdosa? Tentu orang yang tidak berdosa, bukan? Nah! Silahkan, kalau ada di
antara mereka yang tidak pernah berbuat dosa, tampillah ke muka! Lakukan
lah rajam kepada perempuan yang berdosa itu!

Dengan cara yang seperti ini nyatalah bahwa Nabi 'Isa tidak berhak
merobah hukum Taurat, tetapi beliau menyerukan orang terlebih dahulu
kembali kepada intisari Taurat, jangan hanya berpegang di kuli-kulit Taurat.
Maksud kedatangan seluruh Nabi adaJah satu. 8agi kita ummat Muslimin,
derajat Musa dan 'Isa dan Muhammad dan inti ajarannya adalah sarna dan
satu. Di kala Nabi 'Isa masih hidup, sebelum dapat beliau melanjutkan mengi
sikan intisari ke daJam jiwaraga kembali, beliau pun di panggil lIahi ke ha
dirat-Nya. TEtapi beliau menjanjikan bahwa di belakangnya kelak akan da
tang orang yang lebih sanggup menyempurnakan pekerjaannya yang terbeng
kalai itu. Maka 6 abad sesudah itu, datanglah Nabi kita Muhammad s.a.w; laJu
dimasukkannya intisari keempat kitab suci itu kembali ke dalam dada ummat
nya, sampai berdiri rnasyarakat yang dicitakan oleh Nabi-nabi yang sebelum
nya. Setelah intisari itu tertanam dengan teguh, dan kendali masyarakat dapat
dipegangnya, barulah hukum berlaku. Barulah hukum Taurat ten tang rnera
jam yang berzina dijalankan kembali.

. '\
• I

I J

J

, . r Nabi 'Isa Ahnasih rr.engajak mereka itu kembali kepada pokok ajaran 1\

. (agama; kepaqaf intisari agama. Memang perempuan itu l1)esti dirajapt. Tetapi
, siap~ yang berhak merajamnya? 'Siapa yang' berhak. menghukum orang yang .'

berdosa? Tentu orang yang tidak berdosa, bukan? Nah! SUahkan, kalau ada di ,
antara m~reka yang tidak pernah be'rbtJat dosa, tampill~ ke muka! Lakuko/l..-

I

r
lah rajam kepada perempuan'yang berdosa itu! .

, 'Deugan cara yang seperti ini nyataiah bahwa Nabi 'Isa tidak berhak
me~obah .hukum Taurat,r tetapi ,beliau menyerukan orang terlebih da~ulu
kembaJi kepada intisah Taurat, jangan hanya beri>egang di kuli-kulit Taurat.
Ma'ksud ked~u{ngan' seluruh Nabi~d;Uah satu. Bagi !eita .ummat Muslirnin,
derajat 'Musa dan 'Isa dan Muhanimad dan inti ajarannya adalah sarna dan
'Satil~Di kala Nabi'Isa masihhidup, sebeluIn dapat beliaumelanjutkan mengi-

;; sikan intisari ke dalam jiwaraga kembali, beliau pun ~ paIl?,gil Bahi ke ha· r,

dirat-Nya. TEtilp! beliau menjanjikan bahwa di belakangnya Ikelak ak~ da~
tang orang yang lebih sanggUp menyeJ!1purnakan pekerjaannya yang tetqeng-
l\alai ~tu. }taka 6 abad. sesudah itu, datanglah Nabi kita Muhammad s.a.w; lalu
dirnasukkannya int~sari kepmp~t kitab suci itu kembali ke ,dalam dada ummat-
nya, sampai berdiri masy,arakat yang dicitakan oleh Nabi-nabi yang sebelum-

, ny~. Setelah intisari itu tertanarn dengan tegull,' dan kendali masyarakat dapat
J • dipegangnya, \barulah hukum berlaku. Barulah hukum Taurat ient~ng mera- .

jamyang berzIna dijalankan kembali. /
r' I

J

". , .,: 'Ibadat
/ .

, 'I U:n~k men~guhkaJ) hUQ,uitgan di antala, hom dengari amal ya~g saleh
itu, dan untuk menjaga jiwa r~ga jangan sampai cijtimpa sakit, maka agania
Islam, memberi turltunaU:tuntunan' yang terang jitu d~ tertentu (positi!).
orang .disuruh beribadat, dan pokok pangkal segala ibad~t itu i~ah ~mbah. ~
yang. . "
/ Janganlah kita' menyang\sa b'ahwa ib~dat ajaran Islam ity-hanya semata-
mata upacara yang beku, kaku dan mati. Menyembah-nyembah, duduk tegak,

. , ' j.
ruku' dan .sujuddalam suasana y~ng kosong; terhadap kepada yang tidak di-
kenal dan tidak dif3hami. SegaIa rukun syarat agarna Islam, hendaklah tegak.
di atas kesadaran rasa dan~al. na,am Al,Qur~ ~n Mdis" senantiasa ,dika-,

. takan:' .

/.
:'MendirU;an sembahyang. "
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Dapatlah kita memikirkan dengan secara sederhana bagaimana pengaruh
sembahyang lima waktu bagi istirahat jiwa.

(
• -" /. ,/(--:, .. ./"A-

.)--'~...;,14)~.)) - __,>'t ~ '+:;"~,
''Hiburlah kita dengandia, ya BiJaI,"

(Dirawikan oleh Abu Dawud].

8ukan sernata-mata membuat sembahyang,
Sembahyang baru dapat berdiri, kalau dijiwai dengan khusyu' dan ikhlash,
wajah menghadap ke kiblat, hati tertuju kepada Tuhan. Lepaskan hubungan
dengan yang lain, sehingga sembahyUlJ itu disebut juga "Mi'raj orang ber
iman", terbang keangkasa luas, lepas daripada alam benda ini.

Cobalah jalankan tilikan hidup kita kepada suasana yang melingkungi
kita sekarang ini. Sekarang bernama kehidupan modern. Teknik telah amat
maju, lautan bagaimana pun dalamnya, telah dapat diselami. Udara telah men
jadi tempat terbang bersilang siur, bahkan orang selaJu berusaha membuatnya
lebih cepat lagi dan lebih tinggi lagi, sehingga sampai ke ruang angkasa, lepas
dari daya tarik bumi. Kehidupan kita zaman sekarang dipengaruhi oleh kece
patan, kesusu terburu-buru. Terlalai sedikit saja, kita pun ditinggalkan zaman.
Kita tidak mengenal lagi apa arti renungan dan menungan. Mesti cepat ba
ngun, mesti cepat berangkat, sehingga lantaran cepatnya, kejadian yang tadi
pagi pun, pada petangnya kita telah lupa. Maka sangatlah besar pengaruh
zaman serba-sawat ini kepada cara kita berflkir. Maka zaman modern sangat
lah memerlukan istirahat, sangat-sangat memerlukan hiburan. Orang kota se
tiap Sabtu sore, berkejar-kejar memburu istirahat ke gunung, Puncak! Dan
untuk menghibur terburu dan kesusu itu orang mencari kepuasan dengan
berjudi, minuman keras atau pun bercanda dengan perempuan.

Cobalah hitung benar-benar! 8enarkah terhibur jiwa dengan cara yang
demikian?

8anyak orang yang mengaJami hidup demikian mengatakan bahwa hi
buran yang demikian pun bukanlah hiburan lagi. Bahkan telah menjadi penya
kit. Istirahat sudah tidak rnenjadi istirahat lagi, sebab sudah menjadi kernes
tian.

Bagi orang yang berirnan, istirahat dan hiburannya ialah sembahyang!
Apabila waktu sembahyang telah masuk, kerap kali Nabi Muhammad s.a.w.
bersabda kepada sahabat 8ilal sambil menyerukan bang:

.'
(;

\..

~ f

" 1 ' ,

"

/ '
( "

Bukan semata-mata membuatsembahy~.1
Semba}1yang bar}! dapat berdiri, k8tau_'diji~i dengan khusyu i dan ikhiash"
wajah merl.ghadap ke kiblat, hati tertuju ~epada Tuhan. ~paskan hubungan
4eng~n yan~ iaitl, sehingga .semb;hy~g. itu dlsebut juga "Mi'raj orang "be.--

, iman", terbang keaJlgkasa luas, lepas daripada alam benda ini. ' . I

Cobalah' jalankaq tilikan hidup kitakepada suasana yang melingk~gi ,
kitasekarang ini. Sekarang bernama kehjdupan J,llodern. Teknik telah amat
maju, lautan bagairnana pun 9al~nya, telah dapat diselarni. Udara telah Illen-
jadi tempat terbang bersilang' siur, bahkan orang selalu berusa~ memouatnya
lebfu, cepat lagi dan l~bih tinggi la'gi, sehingga sampai ke ruang an&1\asa,lepa~ )
dari daya tarik. bumi. Kehidupan kita zaman sekarang dipengaruhi oleh kece~

, ',..,... .' ,

patan, kesusu terburu.buru. Terlalai sedikit saja, kitapunqitinggalka~ zaman .
.Kiia tidak mengenallagi apa arti renungllfi'dan menungan. Mesti cepat b~-
ngun, mesti cepat berangkat, sehingga lantaran cepatnya, kejadian yang tad{
pagi pun, pada petangr1y~' kita telah lupa. Maka sangatlah pesar' pengaruh
~I} serba-~wa~ ini kepada cara'ki,ta berflkir. Maka z~an modem' sangat- ..
lah memerlukan istirahat, sangat-sangat memerlukan hiburan. Orang kota se-
tiap Sabtu {sore, berkejar-kejar meITJ.b~ruistiraluit ke gunung, Pun cak ! Dan
untuk menghibur terburu dan ~esusu itu' orang m.encari k~puasan den~n
berjudj" rninuman keras atau pun bercanda dengan perempu~:

Cobala4 hitung benar-benar! Benarkah terhibur jiwadengan cara yang.
demikian? . ~ , X '

Banyak orang ~ng mengalarni hidup demikian mengatakan bahwa hi-
buran yang dernikian pun bukanlah hiburan lagi.)J~l1Glfi telah rpenjadi penya- ..
kit. 'Istiraluit sudllh tidak menjadi istirahat lagi, sebab sudah menjadi kemes- (
tian. J . ,I \ . J

Bagi orang yang berirnan, istirahat dan hiburannya ialah sembahyang!
Apabila waktu sembahyang ,telah masuk, kerap kali ~abi M~ammad s.a.w.
ber~bda kepada sa)laba.t ~ilal sambil menyerukan bang: . , ), ~ ,

I. L.- f \.

( j') .J'~<i'/(~ ~'~.'~'Ao\:'.,.,\-v! I()'-'.J --!J .JU U ~ ~
1,..J :.---" J' ;l.

, ••••, ,J' }, I
"Hiburlah kita dengan dia, ya Mall" , "
" (Dirawik,an oleh Abu nawudj. "I>

~
. I Dapatlah kita mernikirkan'dengari secarasederhana bagaimana pengaruh
sembahyang lima waktu bagi istir!1hat jiwa. _ v,, '.
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1) Do'a qunut dipakai waktu sembahyang witr, dipakai orang untuk qunut shubuh.
(DiJawikan oleh Abu Daud dari Hasan bin Ali).

.~;\;'{\~J~ \;'/_ _ /' / ~.'J
" Berilah aku berkat pada apa jua pun yang Engkau berikan: "

"Berilah aku perlindungan bersama dengan orang-orang yang Engkau beri
perlindungan: "

"Berilah aku kesehatan bersama dengan orang-orang yang Engkau beri
kesehatan. "

"Ya Tuhanku, berilah aku petuniuk bersama dengan golongan orang
orang yang Engkau beri petunjuk. " 1)

Beduk subuh berbunyi dan azan kedengaran, kita pun bangun, bersama
dengan anggota keluarga kita semuanya. Kita mandi, berudhuk dan sernbah
yang berjama'ah. Jadi, sebelum kita keluar dari rumah untuk mencari rezeki
yang telah dihamparkan Tuhan bagi kita, seluruh keluarga lebih dahulu rnem
bulatkan tekad terhadap Tuhan. Di dalam segala bacaan sembahyang itu kita
telah membuka hati kita dan menghamparkannya di hadapan Tuhan, semoga
hidup kita yang sehari itu diberi berkat. Sembahyang itu tidak pula lama,
tidak memakan tempo banyak.

Di sini saya tidak masuk ke dalam ikhtilaf ulama ten tang bacaan-baca
an mana yang sunnah dan mana yang tidak begitu perlu. ITetapi di waktu
sembahyang witr ada bacaan qunut yang indah sekali :

~ <9 ~/ , ~., '~ ~~
• ~~ • .r •• ~\.r,/ \- ~~/

r

\ .
, (-

, Bedu~ subuh berbunyi dan azan kedengaran, kita pun bangun, bersama
dengan anggota keluarga kitasemuanya. Kita. mandi, berudhuk dan sembah-
yang berjama'ah. Jadi, sebelum'kita keluar dari rumah untuk meri-cari rezeld
yang telail dihaniparkan 'FuhllU bagi kita, Seluruh keluarga le~ih dahulu mem-
bulatkan, tekad terhadap Tuhan. Di dalam Segala .bacaan sembahyang itu kita
telah membuka hati kita dan menghamparkanhya di hadapan Tuhan, semoga

( hidup kitayang sehari itu diberi berkat. Sembahyang itu tidak pula lama,, -
tidak memakan tempo b~nyak. . 1-

) Di sini saya tidak masuk ke dalam 'ikhtilaf ul~a ten rang bacaan-bacra- ,
an mana yang sunnah dan mana yang tidak begitu perlu: \Tetapl di.waktu
seml,l,ahyang witr ada bacaan qunut )lang indah sekali :

I
4"'~ "./"... ' \~~iII\ ..~ ,..~,\» .

\ - V"""'::/ ~ .•..••

"Ya Thhanku, b'erilah aku petun;ukb(!rSama"dengan golo~gan orang-.
orang yang Engkau beri petunjuk. " 1)' . '
l '

"Berilak aku ke~ehatatt bersa"!a dengan orang-orang yang Engkau beri
kesehatan. ~'I (

! •

I

"Berilah aku perlindungan bersama denghn orang-orang'yang Engkau beri
perlindungfn." -'

) ~4k'(\~J~ ~/'.. ~././ J..}, .'J
r ,r' "

" BenlahakuJberkat pada apti jua IPunyang Engkat;l berikan. "
, ')

'- ,

\
,'-

1) Do'a' qunut dipjlkai )Vaktu sembahyang witr, dipakai orang un~k qunur shubuh.
(Dujlwikan oleh Abu Daud dari Hasan bin Ali).
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Bagaimana pula kalau sehabis sembahyang dua raka'at subuh itu kita
tafakkur sebentar membaca beberapa wirid yang telah diajarkan Nabi kepada
kita. Selesai itu kita pun berdiri, makan dan minum pagi sedikit dan bersiap
hendak pergi ke tempat pekerjaan. Alangkah tenteram rasa bati dalam rumah
tangga, dan tenteram rasa bati menghadapi hidup. Sehingga miskin atau kaya
tidaklah jadi soal pertama lagi. Maka ketenteraman bati meninggalkan rurnah
pagi-pagi membuka pintu pencabarian, alamat do'a tadi telah terkabul: "Beri
lah aku perlindungan bersama dengan orang-orang yang Engkau beri perlin
dungan."

'itmat sucilahEngkau, ya Tuhan dan amat mulialahEngkau."

"Tidaklahakan mulia orangyang Engkau musuhi. "

"Ttdaklah hina orangyang berpihak kepada Engkau. "

/, _--t./ \ :/..(/,/ .~ /,6""
• ~~J '-''-~~b- - ~'""~ ~

"Engkaulahyang memutuskan, bukan Engkauyang diputuskan: "

~~<,...<::\./~/:. _/
• ~l_,A' \..6~~

Peliharakankiranya aku dari kejahatan sesuatuyang telah Engkau tentukan: "

\

)'~~<4. \/ ~ ......;.l _,/. ,-:),..,A' \,,6~~J
l, . ~

~ Peliharakan ~iranya aku dari kejahqtan sesu,atu yani telah Engki:tu t~ntukan. "

-.
/. A/ l :,/<'1/ '.~/. /'&\4"

• ~'_A~J ,_ •....••~~~~- ~~ ~'->~. ~, I

"'Engkaulah yang memutuskan, bukan Engkau yang diputuskaTJ. "

I

) I /

.r •. i;j5t:J/~~
''Tidaklah hina orang yang berpihak kepada Engkau. "

) / ,

.->

"Tidaklah akan mulia o'rang'yang Engkau musuhi." .

"Amat sucilah Engkau, ya Tuhan dan amat mulia14h Engkau. "
\ ' .

Bagaimami pula kalau sehabis sembahyang dua raka'at subuh itu kita.
tafakkur sebentar membaca beberapa wirid yang telah diajafkan Nabi kepada
kita., 8elesaHtukita pun berdiri, makan dan minum pagi sedikit dan bersiap
hendak pergi kJ tempat pekerjaan. Alangkah tenteram rasa hati dalam fumah
tangga, dan tenteram rasa hati'rrienghadapi hidup. Sehingga rniskin atau kaya
tidakIah.jadi scial pertama lagi. Maka ketenteraman hati meninggalkan rurnah
pagi-pagi membuka pintu pencaharian, alamat do'a tadi telah terkabul: "Bed-
lah aku perli~dungan berSama dengan orang-orang'yang Engkau bed perlin-
dungan." . - ) I

./,
(

"
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Seberat-berat pekerjaan pada seluruh siang, namun tengah hari mesti
istirahat juga. Di seluruh Dunia ini peristirahatan pekerjaan itu diharuskan.
Mungkin kita pulang terlebih dahulu atau ditutup kantor, atau dihentikan
menghayun cangkul seketika inatahari telah condong dari pertengahan siang.
Maka kembalilah kita berwudhuk, membersihkan anggota udhuk, tegak lagi
sembahyang zhuhur empat rakaat.

Di waktu sore setelah pekerjaan selesai dan tempat pekerjaan ditutup,
kita pun kembali ke rumah. Sebelum mengambil angin sore, mari kita sernbah
yang dahulu waktu 'ashar, empat raka'at pula. Setelah itu boleh kita rneng
ambil angin sore duduk membaca surat kabar, atau tamasya mengambil
angin.

Bila matahari telah terbenam, waktu maghrib pun datang, alangkah
tenteram jiwa kalau kita dapat berkumpul lagi bersama anak-anak dan isi
rumah tangga rnelakukan sembahyang maghrib yang tiga raka'at. Dan alang
kah baiknya pula kalau berjamaah itu kita lakukan pada langgar yang dekat
dari rumah kita, sehingga berjumpa denganjiran dan tetangga kita. Menunggu
waktu 'isya datang, kita duduk bercakap membicarakan soal-soal rnasyarakat,
kemajuan kampung halaman, atau pun kemaslahatan negara, membangun
kampung, menolong fakir dan rniskin. Dalam masa satu jam menunggu 'isya,
banyaklah yang akan dapat dimusyawaratkan, karena kita ini tidaklah akan
dapat hidup sendir ian. Perasaan individualisme, mementingkan diri sendiri,
tidaklah dapat lama dipertahankan. Ilmu Sosiologi menyatakan bahwa manu
sia tidaklah akan sanggup hidup sendirian di dalam dunia ini. Sehingga syurga
Adan sendiri pun akan sepi dan lingau lengang saja, kalau hanya semata-mata
untuk diri kita sendiri. Dan kejahatan-kejahatan yang didorongkan oleh akal
batin atau syahwat dapatlah dihalangi kalau kita telah hidup dalam rnasyara
kat yang baik.

Edaran hari yang sehari itu kita tutup dengan rnelakukan sembahyang
'isya empat raka'at. Setelah itu kita pun dapat masuk tidur dengan jiwa tente
ram. Ketika akan tidur, kita pun dapat menghitung perjalanan hidup kita
dalam hari yang sehari itu, sejak sebelum matahari terbit waktu subuh, sampai
ke tempat pekerjaan. Ada filosof mengatakan, tak usah banyak diflkirkan hari
kemarin, tak usah banyak was-was menghadapi hari depan, bahkan sempurna
kan sajalah hari yang sehari ini. Kesempurnaan hari sehari itulah kelak yang
akanmenentukan hari esok.

Cob a perhatikan pula sejak kita melakukan udhuk tadi.
Imam Ghazali, ahli fllsafat dan tasauf Islam yang amat terkenal ltu me

lukiskan hikmat udhuk yang amat menarik hati. Bagaimana hikrnat yang ter-

.1\

(

• I' \.) 1", '('

Seberat-berat pekerjaan pada seluruh siang, n~un tengah had mesti' "
'istirahat ju~a/ Di seluruh. Dunia ~i peristirahatlhl pekerjaan itu dih,aruskan.
Mun'gkin kitapulang terle.bih dahulu atau ,ditutup )cantor, atau dihentikan I

menghayun can~ul seketlka inatahari terah condong' dari perte~gallan siang.
Maka kembalilah kita berwudhuk, membersihkan anggota udhuk, tegak lagi

) f '"sembahyang zhuhur empat rakaat. , ' , '
( Di waktu sore setelah pekerjaan selesai dan tempat pekerjaan ditu~up,

kita pun kemba:li 'ke rumah. Se'belummengambil angm sore, mari kita sembah-
, l

y'ang-dahqlu wak~u 'ashar, eIl)pat raka'at pula. Setelah itu boleh kita meng-
! \ (. , -,. )

ambil angin 'Sore d~duk membaca'surat kabar, atau tamasya mengambil
llfigin. 1

Bila matahari telah terbenam, waktu maghrib- pun datang, alangkah
tenteram' jiwa kalau -kita dapat herlcumpul iagi bersama anak-anak dan isi '

<' rumah tangga' melakukan sembllhya'ng maghrjb yang tiga raka'~t. IDlijl alang-
~ 'kah baiknya IPula kal~u ,berjamaah itu kita lakukan pada langgar yang dekat

dari rumah kita, sehingga berjuinpa dengan jiran dl!-fitetangga kita. Menunggu ;
• ' \faktu 'isya datang, kita dudutc bercakap J;lleplbicarakan soal-s~al masyarakat,' , ,
~' kemajuan kampung halarnan, atau pun kemaslahatan negara, membangun

'Kampung, menol~ng fakir dan misl)in. Dalam rnasa satu jaIl)-menu~ggu 'isya, -:
banyaklah yang akan dapat di~usyawaratkan, karena kita ,ini tid'l\klah akan '
dapat hidup sendirian. Per!saan individualisme, mementingkan diri ,sendiri, '. /,

tidaklah dapat lama dipertahankan. Ilmu Sosiologi menyatakan bahwa manu-
sia tidaklah akan sa,nggup hidup sendirian ~i dala,n{dunia ini. Sehingga'syurga
Adan \sendiri p~n ~kan sepi dan lingau lengang saja, kalau ~ya semat~-mata
untuk diri kita sendiri.J)an kejahatan-kejahatan yang didorongkan oleh akal-
batin atau syahwat dapatlah dihalangi kalau kita ,telah hidup dalam m'asyiua-
kat 'y3¥g ba~. (, '

'<' Edaran hari ,yang seh;ui itu kita tutup dengan melakukan sembahyang
'isya'(empat raka'at. Sete~ah itu kita pun dapat masuk tidur dengan jiwa tente- .

,I ram. Ketika akan ,tidur, kita pun dapat menghitung perjalanan hidup kita
dalam hari yang sehari itu, sejak sebelum matahari'terbit waktu sUQuh, sampai
ke tempaf pekerjaan. Ada mosof mengatakan, tak usah banyak diflkirkan hari
kemarin, tak usah banyak was-was menghadapi hafi depan, bahkan ~empurna-
kan sajalah hari yang sehari ini. Kesempurnaan hari sehareitulah'kel8k yang
akan menentukaJl hari esok. ' I

Coba perqatikan pula sejak ki'ta'melakukan udhuk tadi. -
) ,Imam Ghazali, ahli msafat dan tasauf. Islam yang amat terkena:l ituine·
lukiskan hikriiat udhul{ yang arnat menarik hat~. .Bagaimana hikmatyang'ter-

, ,
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Khusyu', artinya mengakui kekuasaan Tuhan dan tunduk kepada-Nya.
Bila pengakuan telah ada kepadanya, tidaklah ada yang berat lagi. Semuanya
menjadi ringan. Oleh sebab itu maka alat penguji kemurnian batin yang paling
praktis ialah sembahyang. Sekurangnya limakali sehari semalam, kita berusaha
menyatukan fikiran kepada Allah sahaja, meninggaikan pikulan-pikulan jiwa
yang lain. Lepaskan segala ikatan dan sarutan. Dalam ilmu jiwa orang dianjur
kan membatasi diri. Orang dianjurkan mendudukkan soal. Orang dianjurkan
mencampur aduk urusan di antara satu dengan yang lain. Sedangkan kereta
api ada ternpat-tempat perhentiannya, halte dan stasiunnya, kononlah jiwa.
Maka sembahyang lima waktu adalah laksana halte atau stasiun tempat
tempat perhentian jiwa dan pengasoannya.

Mengaji Qur'an pun pada setiap ayat yang panjang ada juga tempat
tempat perhentian (waqaf). Supaya kita dapat mengatur nafas dan dapat me-

"Memohon pertolonganJah [kepada Tuhan] dengan sabar dan sembah
yang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amat berat, kecuali atas orang yang
khusyu. " (AI-Baqarah ..S. 2:45).

kandung di dalam membasuh rnuka, kedua tangan, menyapu kepala dan memo
basuh kaki. Dibaginya udhuk itu kepada tiga bahagian. Membasuh anggota
udhuk daripada kototan, yang karen a pekerjaan kita yang repot setiap hari,
mungkin dihinggapi najis-nasjis, Lalu dia masuk ke dalamnya lagi, yaitu memo
basuh muka itu, mana tahu entah tadi terlihat, atau terdengar, atau terbau
oleh hidung daki-daki dosa yang merusak Iman kita. Demikian juga mernba
suh tangan, entah terjamba dan terpegang barang yang tidak diridhai Allah,
entah kepala ini telah penuh dengan panas dan hawa duniawi yang kacau
balau. Car a sekarangnya, entah mengacaukan fikiran isi-isi harian dan majallah
yang bersimpang siur, sehingga perlulah kepala disapu dengan air "dingin."
Membasuh kaki, entah terlangkah kepada yang menggang'gu jiwa Akhirnya
pada tingkat ketiga, beliau katakan bahwasanya yang menjadi inti dari
udhuk ialahi membersihkan hati dari segala kotoran, dosa besar dan dosa
kecil, tiada bercampur dengan ingatan yang lain.·

Maka tepat sekalilah sembahyang itu buat memelihara dan memupuk
jiwa, supaya jangan sakit, karena hebatnya perjuangan akal-batin dengan akal
lahir.

kandung elida1am membasU;h muka, kedua t~nglm, menY:ilpukepala dan memo
basun k$. 'rnbaginya udhuk itu ~el?adl! tiga' hahagian, Memhasuh anggota
udhuk daripada kotogm, yang karena pekerjaan ,kiia yimg'rep6t setiap hart,
m4ngkirt: dihinggapi najis-nasjis, Lall,ldiamasuk ke' dalamnya lagi, yaitu mem-
basuh muka itu, mana, tahu entah tadi terliliat, atau terdengar; atau teroau
oleh 'hidung daki-daki dosa yang merusak 'Iman kita. Demikian juga memba-

. f fl.'

suh'-tangan, entah terjamoa dan terpegahg barang yang tidak diridhai Allah,'
entah kepala ini telah penuh dengan pana~. d,an"hawa 'duniawi yang kaclj.u
,balau, Cara sekarangnya, entah mengacaukan fikir;m 'isi-isi harlan dim majallah "
'yang bersimpang siur"sehingga" perlulah kepala disapu dengan air "d~gin."
.Memb'asuh kakij'entah teda~gkah kepada yang ,menggang'gu jiwa Akhirnya
pada tingkat ketiga, beliau, katakan bahwasanya yang menjadi .inti ,dad
udhuk ialahl membersihkan hati, dari segala kotoran, dosa ~esar dan dosa .'

, ked!" tiada bercamPllr dengan ingatan yang lairi.'
, Maka tepat sek~lilah sembahyang itu buat memelihai";t dan memuptik
jiwa, supaya'jangan sakit, karen a hebatnya perjuangan akal-batin dengan akal;
1aOO.' . ,,'),'

f

"
:,.~r~f'1~~\~/~~.(~~~~~t\ ~t~\t~~

v.://'~ J;-~J ~ _~ /' J'''; -/ ,
,,' 1 , ( to ~,) " " , . ,

. fl' \

.. ''''Memohon pertolonganlah' (kepadQ Tuhan) dengan sabar dan sembah-
yang. Dan sesungguhnya sembiJhyang itu' (Jl7lat.,berat,kecuali atas orang yang
khusy~. " (AHJaqarah ,.S. 2:45). ' ,

, . Khusyu'; artinya mengakui kekuasaan Tuhan dan tunduk kepada~Nya: •
Dila pengakuan telah ada kepadanya, tidaklah ada yang berat l'clgi.Semuanya
menjadi ringari. Oleh.sebab itu'~aka alat penguji kemurnian batin Yt'angpaiing

'praktis ialah sembahyang. Sekurangnya lJrnal,calisehiui semalam, kita berusaha
menyatuki!:n fikiran kepada Allah saha]a, meninggaIkan pikulan-pikulan jiwa
yang lilin. Lepas!san segala ikatan dan sarutan. ,~lam ilmu jiwa 'orang elianjur-
kan ~membatasi diri. Orang eliarijurkan mendudukkiul 'soal. 'Orang dianjurkan
mencarnpur a'du~ urusan' di antara satu dengan'yang, lain. Sedangkan kereta-
api ada tempat-te~pat ,perhentlannya, halte dan stasi~nnya, kOI,lonlah jiwa.\
Maka, sembahyang lipla waktu adalah laksana halte atau stasiun, tempat-,
tempat perhentian jiwa dan penga~oannya.,' .

Mengaji Qur'an, pun p~da, setiap ayat yang p~jang· ada juga' J tempat.·
tempat perhentian (waqaf). Supaya kita dapat mengatur nafas dan dapat me-I ., . , ,
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mahamkan apa yang kita baca. Bacaan lalu saja, belum tentu ada faedahnya.
Sembahyang yang khusyu' adalah menjadi dinding manusia daripada

dosa. Dalarn sembahyang kita memuji dan memuja 1,:uhan. Kadang-kadang
terasa benar-benar bagaimana dekatnya kita dengan Tuhan. Dari satu sern
bahyang kepada sembahyang yang sesudahnya, terasa ada perhubungan.
Lantaran itu kita menjadi sembahyang terus (shalat daim). Kita pun merasa
malu berbuat suatu dosa, karena dalarn sembahyang kita yang tadi telah ber
janji benar dengan Tuhan, bahwa kita sembahyang dan mengerjakan segala
rukun, kita hidup dan kita mati, adalah karen a Dia dan buat Dia semata-mata.

Kadang-kadang sehabis kit! mengerjakan, suatu sembahyang dan kita
masuk ke dalarn samudera masyarakat yang luas ini bertemulah kita dengan
ranjau. Pintu dosa ternganga lebar. Nyaris kita terperosok ke dalamnya.
Malta terftkirlah kita dalam hati, kalau seruan nasuku ini akan perturutkan,
sehingga am jatuh terjerembab ke dalam suatu dosa besar, bagaimanalah jadi
nya kelak kalau aku sembahyang lagi? Apa yang harus aku ucapkan?

Sebab itu maka meninggalkan suatu sembahyang, membuka berbagai
pintu kejatuhan, dan membuat suatu dosa, menjauhkan kita daripada Tuhan,
dan menyebabkan kita malu buat melakukan sembahyang lagi. Kesudahannya
tinggallah sembahyang itu, hati rasa menyesal, tetapi tidak sanggup lagi meng
atasi tekanan jiwa sendiri yang telah berlumur najis.

Apabila kita ingin Iman kita naik kepada tingkat yang lebih tinggi,
maka dianjurkan Tuhanlah kita menambah sembahyang daripada yang lima
waletu. Ada berbagai sembahyang : qabliyah (sebelum mengerjakan sernbah
yang wajib), ba'diyah (sesudahnya). Ada sembahyang,Adu-Dhula, dua raka
'at, atau empat raka'at, yaitu seketika matahari mulai naik. Ada sembahyang
qiyamul Iail (tengah malam), dinarnai juga tahajjud, diujungi dengan witr
(Janjil bilangannya), dan sembahyang tahajjud ini arnat pen ting bagi jiwa.
Tuhan Allah menganjurkan kepada Nabi Muhanunad agar bangun sernbah
yang tengah malam, karen a kepadanya akan dipikulkan beberapa "kata yang
berat", yang tidak terpikul oleh jiwa yang lemah. Dan dalam ayat lain dianjur
kan lagi, Iwena dia akan diberi maqaman mahmudan, (tempat yang terpuji).
Dart tempat yang terpuji itu akan diberi sulthanan nashiran (." kekuasaan
tertinggi dan pertolongan. Dengan itu maka jiwa mempunyai gezag, kekuasa
an. Apabila ternpat-tempat (rnaqam) itu dapat dicapai, maka soal-soal remeh,
ranting-ranting kecil yang menarung, tidak lagi menjadi soal besar. Jiwa pun
menjadi bebas, Karena tidak ada lagi dinding dengan Tuhan.

Apabila kita menghadapi jalan dua bersimpang, mana yang akan kita
.) Sural Alina: S. 17 : 79 - 80

mahamka~ apa yang kita baca. Bacaan Ialu' saja, behim tentu ada faedahnya:'
· Sembahyang yang khusyu'a9alah menjadi dinding manusia daripada
dosa. Dalamsembahyang kita memuji dan memuja ~uh~n. Kadarig-kadang,
terasa ,benar-~enar bagaimana dekatnya kita ,dengap Tuha~. Darisatu serri-
b.ahyang kepada sembahyang yang sesudahnya; terasa. ada perhubungan.

·Lantaran itu kita mcmjadi sembahyang terus (shahit daim). Kita pun merasa
. malu berbuat suatu dosa, karena dalam sembahyang lctta yang tadi telah ber-
j~nji benar 'den~p Tuhan,' bahwa kita sembahy,ang dan mengerjakan segala
·rokun, kita hidupdan kita mati, adalah, karena Dia dan bua~ Dia semata-mata.

Kadang:kadang sehabis kita. mengerjaIaln; suatu sembahyang dan 'kita
masuk ke dalam samudera masyarakat yang luas ini bertemulah kita dengan
ranjau. Pintu' dOSaternganga' lebar. Nyaris .kita terperosok ke dalamnya.
Maka terfikirlah' kita dalam hati;. kalau'seruan nasuku ini akan per~urutkan,
sehingga aku jatuh terjerembab ke dalam suatu dosabesar, bagaimanalah jadi~
Qya kelak kalau aku sembahyanglagi? Apa yang harus aku ucapkan?

Sebab itu .maka meninggalkan suatu seJnbahyang, membuka berbagai
pintu tCejatuhan, dan memb\lat suatu dosa, menjauhkan kita daripada Tuhan, .
dan menyebabkan kita malu btiat melakukan sembahyang lagi. Kesudahannya

. tinggaIIah .SeIt:1bahyangitu; hati rasa menyesal, tetapi tidak sanggup Iagi meng-
atasi tekanan jiW3 sendiIi yang, ttilah berlumur najis. .

-Apabila kita ingin Iman kita naik kepada tin~at yang lebih tinggi,
maka diimjurkan TuhanIah klta menambah sembahyang darjpada yang lima'
waktu. Ada berbagai sembahyang : qabliyah (sebelum mengerjakan sembah-
yang wajib), ba'diyah (sesudahnya) ..A:da'· sembahyang: Adu-Dhula, dua raka';
~t, atau empat raka'at: yaitu seketika matahari mulai naik. Ada sembahyang
qiyamullaiJ (tengah malam), 'dinamai juga tahajjud, diujungi dengan.i witr
(ganjil bilangannya ),~ sembahyang tahajjud ini amat penting bagi jiwa .. '. '
TuhanAllah menganjurkan kepada Nabi' Muhanimad agar bangun sembah.

, 'yang tengahm3Iam, karena kepadanya akan dipikulkim beberapa "kata'yang :
berat",yang tiM terpikul olehjiwa yang lemAh. Dan dalam'ayat laiti dianjur-
kan Iagi, karena dia akari dibeti maqf!1rla" mahmudan, (tempat yang terpuji).·
Dari tempitt yang tei'p)Jji itu' akJm diberi sulthanan nashiran (*), kekua~n
tertinggi dan pertolongan, Dengan ifu maka jiwa mempunyai getag, kekuaSa-
an. Apabila tempat~tempat (fnaqam) itu dapat dicapai, m~ka$oal-soal remeh,
ranting~r~nting kecil'yang menarung, tldak Iagi nienjadi soal bes;tr, Jiwa pun
mertjadiJ>~b.as. Karena tidak ada Iagi ;dinding 'derigan Tuhan. .'

.Apabil~ ·kita menghadapi jalan dua bersimpang; manayangakan ki,ta
*),sura t AI ~sraa',S. 17: 79 - 80
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ternpuh, sehingga kita sulit memutuskan, dianjurkan sembahyang istikharah;
I]leminta kcputusan kepada Tuhan scndir i, jalan mana yang lebih balk ditem
puh, Sehabis sernbahyang kita mohonkan kcpada Tuhan: "Ya Tuhanku. tun
jukki aku jalan, mana yang bermanfaat aku tempuh, baik bagi agamaku atau
bagi duniaku, atau bagi penghidupanku. Mudahkanlah itu bagiku. Dan mana
yang tidak.baik bagiku atau bagi agamaku atau bagi duniaku atau bagi penghi
dupanku, sukarkanlah ilia bagiku." Bermenung sebentar, Insya Allah datang
lah petunjuk dan terbukalah jalan itu.

Ada sembahyang istisqaa, yaitu memohonkan hujan karcna sudah
sangat kemarau. Pergi ke tanah lapang bersarna-sama, bawa juga I binatang
binatang te rnak , seakan-akan berdemontrasi dengan maksud baik kepada
Tuhan, di bawah pimpinan Imam yang khusyu'. Insya Allah akan turunlah
hujan.

Ada sembahyang seketika gerhana matahari dan bulan. Ada sernbah
yang beramai-ramai ke tanah lapang seketika Hari Raya Fitri da~ Hari Raya
Adha.

Kalau tidak sanggup melakukan secukupnya, janganlah dilepaskan yang
lima waktu. Karcna dia adalah "basis" tempat pulang. Artinya janganlah se
kali-kali putus hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan pun tidak pernah
putus hubungannya daripada menjaga dan mengatur alam ini.

Ada orang, entah karena hatinya telah "lepas" dari ikatan agama,
mengatakan, bahwa sembahyang amat memberatkan dalam kehidupan
modern. Sembahyang mengganggu pekerjaan. Jawab sajalah kata ini dengan
senyum, kalau timbul daripada orang yang masih tinggal pada dirinya hanya
lah nama "Islam" saja. Tetapi kalau dia memang orang yang belum tahu, beri
lah keterangan, bahwa kehidupan modern tidak menghalangi sembahyang.

Cobalah renungkan!
Sembahyang wajib berudhuk; tetapi kalau tidak ada air, boleh diganti

dengan tanah (tayammum). Gosokkan saja tanah kepada muka dan kedua
telapak tangan, sudahlah sarna dengan udhuk.

Kalau tidak kuasa berdiri, entah karena sakit, boleh dilakukan sedang
duduk. Tidak kuasa duduk, boleh dilakukan sedang tidur. Bahkan dalam
peperangan, sembahyang boleh diatur dalam dua saf', saf penjaga dan saf yang
dijaga, padahal keduanya sarna sembahyang. Dan kalau peperangan itu sudah
berkecamuk sangat, dengan mata sajapun orang dapat mengerjakan sernbah
yang sambi! melemparkan granat dan membidikkan bedil.

Dalam perjalanan jauh naik kapal udara, yang haluannya tidak selalu
menghadap kiblat, dan tidak ada tempat buat sembahyang di dalarnnya, dan

tempuh, sehingga kita sulit memutuskan, dianjurkan sembahyang istik,harah;
lJleminta keputusan kepada Tuhan sendiri, jalan mana yang lebil). balk ditem-
puh. Sehabis sembahyang kita mohonkan kepada Tuhan: "Ya Tuhanl\u, tun-
jukki akujalan, mana yaIJg bermanfaat aku'tempuh, baikbagi agamaku atau
bagi duniaku, atau bagi penghidupanku. Mudahkanlah iiu bagiku. Dan mana;
yang tidak.baik bagiku atau bagi agamaku atau bagi dutiiaku' atau bagi penghi-
dupa'nku, suka~kanlah dia bagiku." Bermenung sebentar, Insya All~ oatang-
lah petilnjuk dan terbukalah Jalan itu. .' .

Ada sembahyang istisqaa, yaitu 'memohonkan' hujan karena sudah
sangat kemarau. Pergi ke tanah lapang bersama-sarna, bawajugal binatang"
binatang ternak, seakan-akan berdemontrasi dengan maksud baik kepada

,Tuhan, di bawah pimpinan Imam yang khusyu': Insya Alllm akan turunlah
hujan.· • \ /'

Ada sembahyang seketika gerhana matahari dan bulan. Ada sembah-
yang beramai-ra~ai ke tan3.b lapang seketika Hari Raya Fitri'd~n {fari Raya
Adha. ' "

Kalau tidak sanggup melakukan secukupIJ.ya, janganlah dilepaskan yang
lima waktu. Karena dia adalah"basis." tempat pulang., Artinya janganlah se-
kali-kali putus hubungan dengan Tuhan, ~arena TOOan pun tidak pernah
putus hubu'ngannya daripada menjaga dan mengatur alarn int. '

. Ada orang, entah karena hatinya telah "lepas'" dari ikatan agaJl1fl,
mengatakan, bahwa serhbahyang arnat memberatkan' 'dalarn kehidupan
moderI\. Sembahyang mengganggu pekeIjalln, Jawab,sajalah kata ini dengan
senyum;kalau timbul daripada orang yang,masih tinggal pada dirinya hanyh-
lah l1arna "Islam" saja. Tetapi kalau d.iamemang orang yang belum t,apu, beri-
lah ketetangan, bahwa kehidupan modern tidak menghalangi, sembahyang.

Cobalah renungkan! . .
Sembahyang wajib berudhuk; tetapi kalau tidak ada air, boleh diganti

d~ngan tanah (tayarninum). Gosokkan'saja tanah kepada muka d·ankedua
telapak tangan, sudahlah sarna dengan udhuk.

Kalau tidak kuasa berdiri, entah karena sakit, boleh dilakukan Sedang
duduk: Tidak kuasa duduk, ~oleli dilakukan sedang'tidur. 6ahkan dalarn
'peperapgan, sembahyang boleh diatur dalarn dua saf, sar penjaga dan saf yang
dijaga, padahal keduanya sarna sembahyang. D~~ IGllaupeperangan itu sudah.
ber15.ecamuk sangat, dengan Iliata sajapun orang dapat mengeIjakan sembah-
yang sambil melempar\<.an granat dan memhidikkan bediL .

Dalam perjalana.n jauh naik kapal udara, yang haluannya tidak selalu
menghadap kiblat, 'dan' t!dak ada tempat bua~ sembahyang di dalamnya" dan

/ \ ,. . ,
• •I
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Saya telah melakukan ini berkali-kali dalam kapal udara yang melayang
jauh berjam-jam. Hati saya khusyu' di waktu itu, kadang-kadang -lebih
khusyu' dari seketika saya di darat. Bahkan di pelabuhan-pelabuhan kapal
udara saya rnerasa tidak akan khusyu' sernbahyang, sebab hanya akan rnenjadi
tontonan yang tidak mengamankan jiwa. Baru di satu pelabuhan kapal udara
saja di dunia ini, yang kita tidak merasa ragu dan malu merninjam tempat
sembahyang, yaitu di Pakistan! Adapun di tempat lain, walaupun di Mesir.
sendiri, penerimaan orang ketika kita menanyakan tempat sembahyang,
hanyalah mengganggu perasaan kita saja.

Sisa rasa rendah diri yang ditanamkan oleh penjajah-penjajah Barat
belum hilang samasekali dari negeri-negeri Islam bekas jajahan.

Dalam perjalanan jauh (musaflr) sembahyang itu boleh pula dipendek
kan, yaitu ~ang empat raka'at dijadikan dua raka'at. Dan boleh pula dipen
dekkan, yaitu Zuhur dengan 'Ashar disembahyangkan sekali gus, dua-dua
raka'at, Maghrib yang tiga raka'at disekali-guskan dengan 'Isa yang dijadikan
dua raka'at. Walaupun setahurr kita dalam perjalanan, kita senantiasa dapat
berbuat begitu.

Ada pula yang bertanya, bagaimana kalau kita sedang berada di Oslo!
Di sana pernah "hilang" hari sehari, karena waktu "siang" tidak ada. hanya
"malarn" saja. Kalau memang tidak ada siang di waktu itu, sehingga batas
batas waktu yang lima tidak ada dalam satu hari, tentu tidaklah ada soallagi.
Mcngapa kita menyelingkit-nyelingkit mencari soal pada barang yang tidak

"Ke mana iuapun engkau menghadap, di sana pun adalah ....-ajahAllah. "
[Al-BaqarahiS. 2: 115).

di tempat pcrhentian kapal udara pun, yang tidak ada tcmpat sernbahyang,
kita dapat juga rnengerjakan sernbahyang, bila telah datang waktunya sarnbil
duduk.

Sernbahyang wajib berdiri, dan kalau tidak rnungkin bcrdiri boleh
duduk. Padahal berdiri itupun terrnasuk rukun.

Menghadap kiblat adalah syarat sernbahyang. Kita tidak usah datang
kepada kapten kapal memin ta kapal udara itu dihadapkan ke Makkah, biarlah
dia melayang menurut haluannya, dan kita sembahyang sedang duduk rneng
hadap kepada haluan kapal udara. Dalam saat yang sulit demikian itu kita
pegang teguh sabda Tuhan:

, I

, di t~~pat perhentian kapal uda;a' pun, yang tidak ~da tempat semb'ahyang,
, kita' dapat Jij,ga ptengerjakan sembahyang, tiila telah', d~tang ~ak'tunya sam~il",

duduk. ' '. '
Sembahyang' wajfu berdiri) 'dan kalautidak 'mungkin berdiri boleh

duduk. Padahal berdiri ithpun h~rmasuk rukun ..
Menghadap kiblat'adalah syarat ,sembahyang. Kita tidak usah datang

kepada kaptel) kapal meminta kapal udara itu dihadapkan ke Ma~kah, biarlah
dia: melayang menur~t hahlannya, dan kita'sembahyang sedang duduk meng-
hadap kepada haluan kapal. \,ldara~Dalam~ saat yang sulit dernikian itu kita.
Pegang teguh sabda TUhan; ,

'( , .. ~\/. -l'7~:",<.!1/!\,/:,~1'
, ~'''~\) :.:/~ ~~~~-"~l;"~l

"Ke mqna j~apun engkau menghadap, di sana pun adalah waj'ahAllah. '/
(AI-Baqarah;S. 2: U5). " ,

- \

Saya telah mehikukan iill berkali-kall dalam kapal udaia yang melayang
jauh berj am"jam. Hati saya khusyu"di :waktu itu, klldang-kadang ·lebih

, khusyu' dari seketika saya di darat.· Bahkan di pelabuhan-pelabuhan kapal
udara saya'merasa tidak akan ~usyu' sembahyan~, sebab hanya akan menjadi
tontonan yang tjdak mengarnankan jiwa, Baru di satu pelabuhan kap~l udara
saja di duriia ini, yang kita tidak merasa ragu dan malu memi~jam tempa~
sembahyang, yaitu di Pakistan!, Adapun ill temp'at laiIi, walaupun di Mesir.
sendiii, peneriinaan or;lng ketika kita mlmanyakan tempat semoahyang,
hanyalah mengga~ggu, perasaan kita s~ja: . "

, Sisa rasa. rendah diri yang ditanarnkan oleh pen~ajah-penjajah' Barat
beluni hilang samas'ekali.dari neg~ri-negeri Islam bekas jajahan. .

, Dalam perjalanan jatih (musaflr) sembahyang itu, boleh pula dipendek-'
kan, yaitu ¥lutg empat raka',at dijadil\a:n dID. raka'at. Dan boleh p~la dipen-

, d~kkan, yaitQ Zuhur dengan 'Ashar disembahya:ngkal) sekali gus; dua-dua I

raka'at: Maghrib yang tiga raka'at diselcali-guskan dengan 1sa yarig' dijadikan
dua raka'at. W;uaupun' setahun' kita dalam perjalanan, kita senantiasa dapat.. ' ') / - ., ,
berbuat oegitu.' .. I, '

Ad~ pula yang bertanya, bagaiVllma kalau kitasedang berada 'cti Oslo!
Di sana' pernah "hilang" hari sehari; karena waktu "siang" tidak ada, haJ.lya
"malam" saja: Kalau~emang tidak ada siang di waj<tu ifu,'sehingga b~tas--
batas wakt,u yang' limll-ti~ak ada dalam satu hari, tentu tidalc1ah ada soal.Iagi.
Mengapa kita menyeli'ngkit-nyelingIqt meIicari soal pada barang yaI)g tidak
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Kemudian itu dua kali setahun dianjurkan pula sembahyang SUMat Hari
Raya, Fitri dan Adh-ha.

Kemudian itu datang pula perintah puasa. Serentak Muslimin berpuasa
pada bulan Ramadan, sebulan lamanya. Latihan jiwa yang agak berat berlaku
pada waktu ini. Melatih memerdekakan diri daripada kehendak hawa-nafsu,
menunjukkan bukti bahwa kehidupan itu bukanlah semata makan-minum dan

"Sesungguhnya sembahyang itu adalah mencegah daripadayang keji
dan yang dibenci. "(AI- 'Ankabut , S. 29: 45).

Dalarn agama Islam beribadat itu sangat dianjurkan bersama-sarna, ber
jams'ah. Sembahyang berjarna'ah lebih pahalanya 27 kali daripada sernbah
yang sendiri. Lantaran itu maka perintah agama Islam itu sangat erat hu
bungannya dengan kemasyarakatan. Kita dianjurkan mendirikan langgar kecil
pada setiap lorong. Dan dalam masyarakat yang lebih besar seperti pada setiap
qaryah (desa) hendaklah didirikan sebuah mcsjid. Lantaran adanya langgar
dalam masyarakat kecil dan mesjid dalam masyarakat yang lebih luas, maka
senantiasalah agama bertali dengan kemasyarakatan, kerukunan, gotong
royong, dan inilah bib it pemerintahan yang bcrdasar kepada "syura." Dari
sinilah sctiap Muslim mcmandang apa yang di zaman modern dinamai dernok
rasi.

tinggi:

ada soalnya?
Ada pula yang bertanya, bagaimana rnenghadap ke kiblat di "batas"

Timur dan Barat, yang tclah sama ukuranjauh Ka'bah di sana, sehingga sarna
saja jauhnya menghadap kc Timur atau ke Barat? Jawabnyapun mudah saja:
Kalau klta saja orang Islam di tempat itu, tcrserah kepada kita akan mengha
dap. Kalau ada kawan lain, dan kita berjarna'ah, kita boleh musyawarat, ke
mana kita akan mcnghadap. Dan kalau telah ada masyarakat Islam di sana,
masyarakat itu pun bolch musyawarat, kemana akan ditetapkan menghadap.
Semuanya itu tidak perkara besar. Yang besar ialah jangan putus hubungan
sekurangnya lima kali schari semalam dengan Tuhan.

Dengan tetapnya hubungan dengan Tuhan dan tidak diputuskan
scnantiasalah terjaga jiwa kita dan dapatlah kita mengelakkan diri daripada
bahaya jiwa yang senantiasa mengancam akan menjatuhkan martabat kita.
Sedang kita sebagai manusia berakal, lebih suka akan kehidupan yang lebih

••

ada soalnya? ,
Ada pula yang bertanya, bagaimana menghadap ke kiblat di "batas'~"

Timur dan Barat, .yang telah sa~ 'ukuran'jauh Xa'bah di sana; sehingga sarna
saja jau!mya menghadap ke Timur atau ,ke Barat? Jawabnyapun mudahsaja:
Kalau ata saja orang Islam di tempat it~,tersera:Ii kepada kita akan mengha-
dap, Kalau ,ada kawan ~aiiJ.,dan kita berjama'ah, kita boleh musyawarat, ke
mana R:ita ab~ menghadap. Dan .kal!1u telah ada J?1asyarakat IsI~ di sana, ,
rnasyarakat itu pun bolch musyawarat, kemana' akan ditetapkan menghadap.
Semuanya itu tldak perkara besar. Yang besar ialah jangan' putus'hubungan

" sekurangnya lima kali ,sena;i semalam Mngan Tuh~n/ '
, Dengan' tetapnya hu~ungan depgan Tuhan .da~ Itidak , diputuskan

senantiasalah terjaga jiwa ,kita dan dapatlah kita mengelakkan' did daripada
bal).aYa jiwayang Senantiasa menganeam akan menjatuhkan marta}Jat kita.' ,',
Sedang kita sebagai manusia berakal, lebih suka akao kehidupan yang lebih
tinggi: ' "
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kemcwahan, sebagairnana yang telah salah diartikan di zaman modern ini.
Yang lebih diutamakan dalarn rnengerjakan puasa itu bukanlah sernata-mata
menahan syahwat perut. bahkan faraj juga. Dan segala pintu-pintu yang akan
melepaskan nafsu daripada kendalinya. ditutup pada waktu berpuasa. Mata,
telinga. hidung dan pemegangan tangan pun dikendalikan. Jangan sampai
perut saja yang lapar. padahal puasa kehilangan sari.

Kalau kit a telah sanggup rnengerjakan puasa sebulan Ramadan itu
dengan selamat, maka terbuka lagi bagi kita untuk menambahnya dengan
ibadat puasa sunnat di hari yang lain: puasa 6 hari bulan Syawwal, puasa pada
hari purnama (13 sarnpai 15 haribulan), puasa hari Senin dan hari Kamis.

Tetapi tidaklah pula diizinkan puasa berketerusan sarnpai setahun.
Sebab dengan dernikian hilanglah imbangan latihan dan Icmahlah badan buat
rnenghadapi tugas hidup dalam seginya yang berbagai warna itu. Dan tidak
pula boleh berpuasa lagi di Hari Raya, yaitu I haribulan Syawwal, karena
pada hari itu adalah hari kegembiraan.

Ibadat yang ketiga, yaitu mengeluarkan zakat, adalah ibadat diri sendiri
yang berhubungan dengan masyarakat pula. Sebahagian daripada harta-benda,
menurut ukuran yang tentu dan tidak pula berat (2 1/2 %) saja, dikeluarkan
untuk yang berhak menerima. Kalau masyarakat yang sekarang sudah rnasya
rakat Islam, alangkah banyaknya harta benda yang dapat dikeluarkan buat
melepaskan kesulitan fakir dan miskin dan orang yang berhutang, artinya
delapan jenis yang berhak menerima. Satu di antaranya yang penting ialah
"Sabil Allah", buat meratakan jalan Tuhan. Alangkah banyaknya amal yang
dapat dibangun dengan zakat itu.

Dan sekurangnya sekali selama hidup, kita diwajibkan naik haji ke
Makkah, dengan syarat aman perjalanan, cukup ongkos perjalanan dan cukup
pula perbelanjaan tanggungan-tanggunan yang akan ditinggalkan. Dengan ini
hiduplah dengan suburnya rasa persaudaraan sedunia. Terlepaslah diri dari
pada perasaan "katak di bawah tempurung." Kenallah kita bahwa di samping
kita dan di samping bangsa dan negara kita ada lagi bangsa dan negara lain dan
orang lain yang sama parfdangan hidupnya dengan kita, berkumpul ke satu
tempat, padang Arafah, dan mernakai satu corak pakaian, yaitu kain ihram
yang tidak berjahit, dan tidak ada perbedaan pakaian budak dengan raja, dan
tidak ada kelebihan seseorang daripada seorang yang lain, hanyalah karen a
takwanya kepada Allah.

Selain daripada ke Makkah yang sekurangnya sekali seurnur hidup itu,
kita dianjurkan pula ziarah kepada dua tempat suci yang lain, yaitu pertama
ke "Al-Madinah al-Munawwarah" negeri yang mula-mula tempat Nabi

,keinewahan, sebagaimana,yang telah salahdiar,tikan di zainan modernini.
Yang l~bih diutamakan dalam mengerjakan puasa itu b]lkanlah semata~mata
men~han syahwat perut, bahkan faraj juga. D~n seg~la pintu-pintu yang akan

, melepa$kan nafsu daripada .kendalinya, ditutup pada .waktu berpua'S'a. Mata,
te linga , hidung 'dan pemeganga~ tangan' pun dikendalikan. Jangan sampai
perut saja yang lapar, padahal puasa kehilangan ,sari.
. Kalau kita telah sanggup mengerjakan puasa 'sebulan Ramadan itu
,dengan selamat, maka terbuka lagi bagi kita untuk fuenambahnya dengan
ibadat pua~ sUmlat ,di hari yang lain: puasa 6 hari bulan Syawwal, puasa pada
h'ari purn~ma (13 sampai 15 haribulan), puasa ha1i Senin dan hari Karnis. '

\ I I' ,

Tetapi tidaklah p~la diiz4J.kan 'puasa berketeru~n sampai setahun.
Seb,ab dengan dernikian liilanglah imbangan latihan dan le~ah1ah badan buat
menghadapi tugas hidup dalam seginya yang berbagai warna itu. Dan tidak
pula boleh berpuasa lilgi di Hari Raya, yaitu 1 harib,ulan Syawwal, karena
pada hari itu \IdaJah hari kegembiraan. , f

Ibadat yang ketiga, yaitu mengeluarkan zakat, adalah ibad~t diri sendiri
yang berhubungan dengan masyarakat pula. Sebahagia~,daripada harta-benda,
menu~t ukuran~yangi tentu dan tidak pula beiat. (2 1/2 %) saja, dikeluarkan
untuk yang berhak menerima. Kalau inasyarakat yang sekarang sudah masya-
rakat'Islam; alangkah banyaknyaharta benda' yang dapat dikeluarkan buat
mele,paskan' kesulitan fakir dan, rniskirr dan 0rang yang berhutang', artinya
delapan jenis yang, berhak menerima. Satu di antluanya yang penting ialah '
"Sabil Allah", buat meratakan jalan Tuhan. Alangkah banyaknya amal yang
dapat diban~n dengan zak'at itu.' ,

'Dim sekurapgnya sekali, selama ,hidup, kita diwajibkan naik' haji ke
Makkah, dengan syarat aman perjalanan, cukup ongkos perjalanan dan cukup
pula perbelanjaan tanggungan-tanggunan yang akan ditinggalkan. Dengan ini
hiduplah dengan suburnya rasa persaudaraan ,seuunia. Terlepaslah diri dari-
pada'perasaan "katak di bawah teinpurung." Kenallah kita bahwa di samping'

. kita dan di samping bangsa dan pegara kita ada lagi bangsa "dan .negara lain dan
, orang lain yang sarna ,parfdangan hidupnya dengan kita, berkumpul ke ~atu

tempat, padang Arafah, dan memakai satu corak pakaian, yaitu kain ihrarri
yang tidak berjahit, dan tidak ada perbedaan pakaia'n budak dengan raja, ,dan
tidak ada 'kelebihan seseorang daripada seorang yang lain, 'hanyalah 'karena
takwanya kepada Allah. ' , " "J

Selain daripada ke Makkah yang sekurangnya sekali seumur hidup itu, ,
kita dianjurkan pula ziarah kepada. dua 'tempat suci yang lain, yaitu pertama
ke "Ali-Madinah" al-Munawwarah" negeri yang mula-mula ,tempat Nabi
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menegakkan masyarakat Islam dan tempat mula-mula mempraktekkan hu
kum Islam. Dengan melihat tempat-tempat yang bersejarah di Madinah, se
umpama Masjid Quba tempat mula-mula melakukan sembahyang berjama'ah.
Bukit Uhud tempat maqam pahlawan yang tewas seketika Madinah hendak
diserang orang Quraisy, demikian juga bekas "khandaq", yaitu parit yang di
pasang Nabi dengan sahabat-sahabat seketika kaum "sekutu" hendak menye
rang Madinah. dan yang lain-lain, bertambah meresaplah ke dalam hati kita
kecintaan kepada pesuruh Tuhan, Pejuang Nabi Muhammad s.a.w itu. Kita di
anjurkan lagi berziarah ke Baitul Maqdis (palestina). sumber telaga kedatang
an para Nabi dan Rasul, yang di saat sekarang menjadi tempat persengketaan
hebat di antara Muslim dan Yahudi, padahal tempat itu diakui sebagai tempat
sud oleh tiga agama besar (Yahudi, Kristen dan Islam).

Segala ibadat yang telah diperintahkan itu sangatlah teguh hubungan
nya dengan penjagaan jiwa kita ill dalam menghadapi hidup. Apabila semua
nya dapat kita kerjakan dengan penuh keinsafan dan kesadaran, maka bahaya
bahaya penyakit jiwa dan badan yang sangat merusak itu dapatlah dihindar
kan. Kepercayaan bagaimana besarnya pengaruh perbaktian kepada Ilahi
sangat keras hubungannya dengan kesehatan jiwa dan badan dianut juga oJeh
kaum Kristen ill Amerika, yang terkenal dengan "Christian science."

Seorang dokter Indonesia. ternan saya, seorang yang tha'at beragama
pemah memberikan "resep" kepada seorang pasiennya yang ditimpa penyakit
darah tinggi supaya pasien itu tha 'at mengerjakan sembahyang lima waktu
dengan khusyu'. Ajar benar-benar diri melakukan sembahyang dengan
khusyu' itu, jangan fikiran berkacau balau dan melayang-layang kepada yang
lain selama sembahyang itu. Dengan demikian kita dapat mengatur diri sendiri
dan mempengaruhkan latihan yang demikian Itu kepada seluruh pekerjaan
kita di dalam hidup. Dan dia memberi advis pula, supaya si sakit bangun
mengerjakan sembahyang "tahajjud" tengah Malam dan melakukan sembah
yang dengan tekun. Pada tengah malam itu flkiran dapat lebih tenang, dan
alam sekeliling hening dan sepi,

Dengan tha'at siisakit menuruti advisnya. Lama kelarnaan berangsurlah
sembuh sakitnya. Dokter \,rnan saya telah mencoba memperadukan ilmu
pengetahuan pengobatan jif..a dengan kepentingan ibadat. Dan pernah ber
kata kepada pasiennya, "Mengapa seseorang menjadi darah tinggi, atau beau
fikiran sehingga tergoncang urat saraf'?" Sebabnya ia1ah karena soal-soal ber
aneka warn a di dalam hidup ini hendak diselesaikan sendiri, hendak diberes
kan sendiri. Lupa bahwa keputusan yang sebenarnya adalah di tangan Tuhan,
padahal bali kurang terpaut kepada Tuhan, dan hanya percaya kepada ke-

menegakkanmasyarakat Islam dan tempat mula.J'QulaJllemprakt~kkan hu-.
kum Islam. Pengan melihat tempat·ternpat yang bersejarah. di Madinah, se-
umpama Masjid 'Quba tempat mula-,mula melakukan sembahyang berjilma'ah.
Bukit Uhu'd tempat maqam pahlawan yang tewas seketika Madinah hendak
diserang orang Quraisy~ demikian juga b.ekas ';kh~daq~', yaitu parit yang<U-
pasang Nabidengansahabat·sahabat seketika kaum "sekutu" hendak menye-

( rang Madfnah, dan yang lain-laiD, bertambah meresaplah ke dalam hali kita
,. I

kecintaan kepada pesuruh Tuha~; Pejuang Nabi Muhammad s.a.w itu. Kita di-
anjurkan lagi berziarah ke Baitul Maqdis, (paIe~tinaj, sumber telaga kedatang-

·an para Nabi dan Rasul,' yang di saat sekarang menjadi tempat pe•.sengketaan
hebat di antara Muslim dan Yahudi, padahal tempat itu diak~i sebagai tempat
suci oleh tiga agama besar (Yahudi, K,riste~ dan ISlam).

Segala ibadat yang 'telah. 'diperiit~aIi itu saQgatlah teguh ltubungan~
• ' 'I - .

nya dengan penjagaa~ jiwa kita di, dalam m~nghadapi, hidup. Apabila semua-
nya dapat kita kerjakan dengan penuh keinsafan dan kesadaran, maka bahaya- I

bahaya penyakit jiwa dan badan yang sangat merusak itu dapatlah dihindar-
,kan. Kepercayaan bagairnana besarnya pe~garuh perbaktian kepada Dahi'

sangat keras hubungaImya dengan kesehatan jiwa dan badan dia~ut juga oleh
kaum Kristen di Amerika, yang terkenal dengan "Christian scierice."

Seorang dokter Indonesia, ternan saya, seorang yang tha'at beragama
· P,erilah memberikan "resep;' kepada seorang pasiennya yang ditimpa penyakit

. darah tinggi supaya pasien itu tha'at mengerjakan sembahyang lima waktu
dengan' khusyu'. Ajar. benat.be~ar . diri melakukaIl sembahyang dengan
khusyu' .itu', jangan ftkiran berkacau baIau dan melayang-layang kepada yang
,lain selama sembahyang itu. Dengan <,lemikiaIikita dapat mengatur diri sendiri
dan mempengaruhka':1 latihan yang demikian itu kepada seluruh pekerjaan

·kita 'di dll1am hidup. Dan' dia tpemberi advis pula, supaya si Sakit bangun '
. mengerjakan sembahyang "tahajjud" 'tengah malam dan melakukan sembah· '

yang dengan tekun. Pada tengah malam itu ftkiran dapat .Iebih tenang, ~
alam sekeliling hening dan sepL , '

Dengan tha'at siisakit menuruti advisnya. Lama kelamaan berangsurlah
sembuh sakitnya. Dok~r ttman' saya telah mencqba memperadukan ilmu
pengetahuan pengobatan' jiita dengan kepentingan ibadat. Dan pernah ber-
'kata kepada p~iennY,a, "Mengapa seseorang menjaQi darahtbJ,g8i, atau kaeau
fikiran ,sehingga tergoncang urat saraf?" Sebabnya ialah kafena soal-soal ber-.
aneka warna.di dalam hidup ini hendak diselesaikan,sendlri,henda\( diberes-
kan 'sendirL Lupa bahwa keputusan 'yang sebenarnya adal3h ditarigan Tuhan,

'pad3hal hati kurang te.-paut kepadji Tuhan, dan hanya percaya 'kepada ke-
, , .\ .
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kuatan diri sendiri. Orang lupa bahwa kekuatan dirinya sendiri adalah ter
batas, Oleh sebab ilu· kat a ternan saya itu pula - hendaklah segala urusan
itu lepaskan ke atas, jangan hcndak dipikul sendiri saja dan hcndak diedarkan
di keliling otak scndiri, tcntu payah. Dengan me-igerjakan semhahyang yang
khusyu' kita melepaskan senak yang bertumbuk dalam fikiran kita. .. ,

Olch sebab itu sangatlah salah persangkaan orang yang menyangka
bahwa ibadat sebagai sembahyang, puasa dan lain-lain itu hanya sernata-mata
upacara yang mali. duduk tegak, ruku' sujud dengan tidak ada arti. Dikerja
kan sebagai mernutar rnesin diri saja. Pokok pertama dalam Ibadat Islam ialah
kesadaran jiwa dan akal. Beberapa hadis rnenyatakan bahwa ada juga sembah
yang yang tidak diterima Tuhan, dan ada juga puasa yang hanya menghasilkan
lapar dan haus, padahal tidak berpahala rnenjadi percuma, sebab dikerjakan
tidak dengan keinsyafan. Syarat daripada sembahyang ialah khusyu'. Syarat
yang terpenting di dalam mengerjakan puasa ialah puasa jiwa I

Apabila kesadaran beragama dan hikmatnya yang tertinggi telah hilang,
maka tinggallah bangkai agama dan bingkainya saja. Dia sembahyang juga
tunggang tunggik, padahal kehidupannya sehari-hari jauh daripada kehendak
Islam. Dia masih sanggup mernbicarakan 'aib dan ccla orang lain, dan tidak
sanggup meneropong ke dalam dirinya sendiri. Suatu rnasa terjadi perdebatan
sengit di antara urnmat Islam membicarakan sembahyang mernakai "lafaz
niat" (ushalli) atau tidak. Maka timbullah tuduh menuduh di antara golongan
yang mempertahankan ushalli dan yang menentangnya. Kesudahannya men
jalar-jalar sampai kepada perebutan kekuasaan dan politik. Berpuluh tahun
lamanya tempo kaum Muslim terbuang untuk membicarakan perihal yang
tetek-bengek, dan jarang sekali terdengar suara bagaimana usaha rnembendung
"Perang Salib" model baru yang dilancarkan oleh negara-negara yang bukan
Islam ke dalam alam lslami, baik dari pihak Kristen atau dari pihak yang tidak
mengakui adanya Tuhan (atheis) yang telah membawa sesat beribu-ribu
pemuda Islam. Tidak ada yang memikirkan dan membicarakan, bagairnana
akal mempertinggi mutu ke-Islam-an berhadapan dengan bahaya-bahaya ini.
Kadang-kadang timbullah kebencian sesama Islam, karena perlainan faham
tentang "cara melakukan ibadat", sembahyang sunnatkah sebelum jum'at,
sehabis adzan atau tidak? Membaca bisrnillah-kah ketika membaca fati hah ,
dibaca dengan keras (jahar) atau dengan diam (sirr]? Ditalkinkan-kah mayat
ketika telah dimasukkan ke dalam kubur atau tidak? Kalau Imam membaca
Al-Fatihah dengan jahar (suara keras), apakah ma'mum wajib juga membaca,
atau tidak? Kalau mereka baca juga apakah bid'ah perbuatan mcreka itu, atau
lebih baik tidak membaca saja menurut ijtihad setengah guru? Perselisihan-

kuatan did sendiri. Oranglupa bahwa kekuatan dirinya sendiri adalah ter-
· batas. Oleh sebab itu - kat a ternan saya itu pula - hendaklah segala urusan . I
, , ihl lepaskan ke atas, jangan hendak dipikul sendiri saja dan hendak diedarkan

di keliling ptaksendiri, -tentu payah. Dengan me.!lgerjakan sembahyang yang
· khusyu' kita m,elepaskan se~ak yang ?ertumbuk dalam fikiran kita. ;.-:'

" Olehsebab itu sangatlah salah persangkaan orang yang menyang'ka'
bahwa .ibadat sebagai sembahyang, puasa dan Jain-lain itu hanya semata-mata
upacara yang mati, .duduk tegak, ruku'sujud dengan tidak ada arti. Dikelja-
kan ,s'ebagai memutar me~~ndiri ·s~ja.Pokok pertama dalam Ibadat Islam ialal].
kesadaran jiwa dan aid!. Beberapa hadis menyatakan bahwa ada juga seinbah-

..,. . 'I I, I .
yang yang tidak diterima Tuhan, <lanada juga-puasa yang hanya menghasilKan
lap)lf dan haus, padahal tidJik berpahala menjadi percum~,'sebab dikerjakah
tida~ 'dengan keihsyafan. Syarat daripada sembahyang ialah khusyu'. Syarat
yang terpenting di diilain mengerjakan p~asa ialah puasa ji'wa! .'

Apabila kesadaranberagama dan hikmatnya yang tertinggi telah hilang,
. ,m~ka ti{l.ggaiIa4 .bangkai ag;tma' dan bi~gkainya saja. Dia semb$yang jug!!

tunggang t,-!nggik, padahal keliidupannya,sehari-ha~i jauh daripada kehendak
Islam .. Dia masm sanggup membicarakan 'aib dan cela orang lain, dan tidak
sangg~p men~rQPong .ke dalam dirinya sendiri. Su~tu ma~ teljadi perdebatan
sengit di antara ummat Islam memhicarakan sembahyang memakai"iafaz
n,iat" (ushalli) atau tidak. Maka timbullah tuduh menuduh di an tara golongan ..
yang ,memp~rtahankan, ushalli dan yang me'n~ntangnya. I(esudahannya ·men-
jalar-jalar sampai kepilda perebutan kekuasaan dan'politik. Berpuluh tahun,

, lamanya tempo kaum Muslim terbuang untuk membicarakan perihal yang
tetek-bengek, dan jarang sekali terdengar suara bagaimana usaha rriembendung
"Perang"Salib" model'baru yang dilancarkan oleh negara-negara yang bul<an
Islam ke dalam alam Islami, baik dari pihak Kri.sten'atau dari pihak yang tidak
mengakiri adany~ ,Tuhan (atheis) yang telah membawa sesat beribu-ribu'
pemuda Islam. Tidak ada yang cme,mikirkan dan membicarakan, bagaimana

·akal- me,mpertinggi mutu ke-Islam-an berhadapan dengan bahaya-bahaya ini.
Ka~ang-kadang timbullal1. kebencian .sesama Islam, karena perlainan faham

.tentang "caramelakukan ibadat", sembahyang sunnatkah sebelum jum'at,
'sehabis adzan atau tidak? Membaca bismillah-kah ketikamembaca fatihah,

·dibaca dengan,keras Gahar) atau dengan,dia~ (sirt)? Ditalkirikan-k<lh mayat
l<etlka tel;ih dimasukkaI).k~ dalam kubur atau tida.k? Kalau Imam membaca
Al-Fatihah depgan jahar ,(suara keras),apa)<ah ma'mum wajib juga membaca,
atati, tidak? 'Kaiau mertika baca juga apakah hid'ah perbuatan' mereka itu, atau
l<:bih baik tidak membaca saja· menurui ijtihad setengah gurij? Perselisihan-
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perselisihan yang demikian, karena hebatnya, maka adalah dalarn kalangan
mereka yang lebih suka bekerjasama dengan orang yang tidak her- Tuhan,
daripada dengan sesamanya Islam, karena lawannya itu tidak membaca ushalli
atau mernbacanya!

Padahal kalau intisari ke-lslam-an masih ada dalam jiwaraga, bagairna
napun hebat pertentangan sesarna scndiri, dalam Islam, tidak ada artinya jika
dibandingkan dengan pertentangan dengan segala lawan di luar Islam. Seorang
raja Islam di Andalus beberapa abad yang lalu, Sahib ibn 'Ubbad, terancam
oleh dua musuh. Musuh pertama ialah raja Kristen Spanyol, yang sudi memo
berinya perlindungan, asal mengakui kekuasaannya. Dan musuh yang satu lagi
ialah seorang raja Islam yang akan menyeberang dari Maghribi menaklukkan
kerajaannya di Spanyol. Kalau dia rnengakui tunduk kepada raja Spanyol. dia
tetap diakui dalarn kerajaannya di bswah lindungan (protektorat) raja Spa
nyol Kristen itu. Tetapi kalau dia kalah oleh raja Islam dari Maghribi itu, dia
akan dirna'zulkan dan ditawan. Dengan kontan dia memberikan penjawaban:
"Disuruh rnenjadi gembala unta di Maghribi yang beragama Islam lebih kusu
kai daripada mengembala babi dalarn kerajaanku sendiri."

Sahib ibn 'Ubbad masih sehat jiwanya walaupun kehidupannya telah
morat marit. Maka kalau disuruh dia memilih, mana yang lebih baik di antara
dua bahaya menjadi seorang "raja tinggal nama. tetapi kekuasaan ditentukan
orang lain, dan orang lain itu sebenar-benar lain pula agamanya, yaitu Kristen,
atau menjadi scorang tawanan, lalu disuruh rnengembalakan unta dalam satu
negeri Islam, dia lebih suka memilih yang kedua!

Apabila jiwa perseorangan telah sakit, niscaya sakit pulalah rnasyarakat
Islam yang sakit itu, nampak dari luar agamanya masih kuat, orang masih
banyak sernbahyang.. masih banyak puasa. Tetapi apabila ditilik ke dalam,
intisari agama itu tidak ada lagi. Sembahyangnya hanyalah karena telah men
jadi adat orang di kampung itu orang scmbahyang. Kelihatan kelesuan dalam
bulan puasa, sebab orang malu makan tengah hari. Kedai-kedai nasi ditutup,
cuma sedikit saja pintunya terbuka. Tetapi kalau kita masuk dari pintu yang
terbuka sedikit itu, kelihatanlah orang lebih ramai rnakan dari pada di luar
puasa. Buktinya lagi, pemuda-pernuda kampung yang tha'at mengerjakan
sembahyang selama di kampungnya, setelah mereka berduyun-duyun lari ke
kola (urbanisasi), mereka menjadi peminum tuak, tidak lagi mengenal perbe
daan hari puasa dengan di luar puasa, dan kaum perempuannya banyak ter
perosok ke dalam pelacuran, dan pemudanya banyak menjadi garong dan
pencopet.

Sebabnya ialah karen a menganut agama bukanlah karena kesadaran ha·
nyalah karena tradisi kampung, atau rasa takut dan segan kepada kyai. Seba-

•

'perseli~ihan yang dentikian, karen a hebatnya, maka adalah dalam ~alangan
mereka yang .Iebih suka bekerjasama dengan 'orlj.ng yang tidak ber~Tuhan,
daripada dengan sesamanya Islam, karena lawannya itu tidak membaea ushalli
atau membaeanya! ' . , ,

, . Pao\lhitl kalau' intisari ke·Islam·an masih ad,a dalam jiwaraga, bagaima·
napun hebat pertentangan' sesama sendiri, dalam Islam, tidak ada artinya jika
dibandingkan dengan pertenta~gan dengan segala law.an di lUlUIslam. Seorang

, ,

raja Islam di Andillus' bebe{ap/l abad yang lalu, Sahib ibn ,'Ubb,ad, teianeam'
oleh,dua musuh., Musuh pert.ama ialah raja Kristen Spanyol, yang Sl1dimemo
berinya perlin dungan, asal mengakui kekuasaannya. Dan musuh yang satu lagi
ialah ~eorang raja Islam yang akan menyeberang'daTi Maghdbi menaidukkan
kerajaannya di Spanyol. {(alan dia mengakui tunduk kepada-raja Spanyol, ilia
tetap di~kui dalam kerajaannya di btwa'h lindungan (protektorat) raja Spa·
nyol Kristen itu. Tetapi kalau dia kalah oleh raja Islam dari Maghribiitu, di,a

. akan diina'zulkan dan ditawan. Dengan kontan dia memberikan t>enja~aban: ;
."Disuruh'menjadi gembala unta di Maghribi yang benigama lSlarnlebih kusu-
kai daripada mengembala babi dalam keiajaanku sendirL" . '

Sahib ibn 'Ubbad masih sehat jiwanya walaupun keNdupannya telah
morat ITlarit"Ma'ka kalau disuruh dia memilih, mana yang lebih baik di antara
dua,bahaya' menjadi' seorang'''raja tinggal nam~, tetapi ke~uasaan,ditentukan
orang lain, dan orang lain itU'sebertar-bemir lain pula agamanya', yaitu Kristen',
atau menjadi seorang tawanari, laludis'uruh mengembalakan unta dalam satu
negeri Islam, dia lebih suka memilih yang kedua! •

Apabila jiwa perseorangan telah sakit, niseaya saKit ,Pulaiah masyarakat
Islam yang sakit itu", namp;lk 'dari luar agamimya, masih kuat, orang masih
banyak sembahyang" mas1h banyak puasa. Tetapi apabila ditilik ke dalam:
intisari agama itu tidak ~da' lagi. Sembahyangnya hanyalah karena telah meri, ,
jadi adat orang di kampung itu orang sembahyang. Kelihatan kelesuan dalam
,bulan puil'sa; sebab oning malu makan tengah hari: Kedai·kedai nasi ditutup;
eu'rna sedikit saja p'intunya terJ:mka. Tetapi kalau kita masuk dari pintu yang
terbuka sedikit itu, kelihatanlah orang lebih ramai {llakan dari pada di luar
puasa. Buktinya lagi, pemuda.pem~da kampung yangtfia"at mengerjakan
sembaljyang 'selama di kampungnya, setelah rriereka, berduyun·d:uyun lad ke
kota (urbanisasi),.mereka menjadi p<mlirium tuak,tidak lagi mengenal perbe·
'daan hari puasa dengan di luar puasa,da'n kaum peremI>uannyab~n¥ak ~er·
perosok ke dalam pelaeurari, dan, pemudanya ban yak ,menjadl garong ~an
peneopet. , "', ,

Seb~bnya ialah' karena menganut agama bukanlah, karenii kesadarat;l 'haw,
nyalah karena' tradisi kampung, at au rasa takut dan segan kepada kyai. Seba·' ., , ?
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gaimana suatu "kisah" seorang kiyahi yang sangat ditakuti dalam karnpung
nya. Dia memerintahkan supaya semua orang perernpuan menutup rambut
nya, karena rambut itu adalah aurat, dan haram dibuka.Pada suatu hari ber
jalanlah kiyahi tadi di satu kampung. Seorang perempuan sedang menumbuk
padi dengan tidak memakai tudung kepala. Maka setelah kelihatan olehnya
kyai yang sangat diseganinya itu, diapun berkata, "Ampun kyaij Ampun
kyai!", lalu dengan segera diangkatnya ujung bajunya untuk menuntup ke
palanya, sehingga terbukalah susunya!

Dapatlah kita mengatakan bahwasanya kekuatan agama yang kelihatan
pada kulit dalam satu masyarakat yang membeku, yang tidak mempunyai
kebebasan dan kesadaran berfikir , tidaklah akan dapat bertahan apabila da
tang gelora zaman. Susunan agama seeara lama ini dengan sendirinya akan di
runtuhkan oleh gelora dan gelombang itu. Kalau orang tidak tahan tingga I
di kampung, karena merasa hidup beragama itu mengikat, mereka pun lari ke
dalam kota, yang disangkanya di sana dia lebih bebas. Atau terdapat rnasya
rakat "telur busuk." Di luarnya masih bagus, di dalamnya telah busuk. Keja
hatan dan kecabulan ditutup-tutup, padahal kelihatan juga .

.Keinsafan beragama dan kernbali ke dalam pohon ajaran agama, akan
menjadi pendirian hidup yang teguh, timbul dari kesadaran diri dan hikmat,
itulah jalan satu-satunya untuk memperkuat agama.

Membaca Al-Qur'an misaJnya bukanlah maksudnya semata untuk ber
lagu-lagu disarnbut oleh yang mendengar dengan "Allah! Allah! irfa'ya
Syaikh." Tetapi maksudnya ialah rnengontakkan di an tara roh dengan wah
yu, supaya roh itu lepas dari kungkungan angkara rnurka nafsu dan bersih
suci. Dengan menyebut nama Allah akan ungkailah belenggu yang rnengikat
kan kaki dengan bumi dan melayang "rni'raj" ke alam malakut yang tinggi
luhur.

Beribadat dengan sembahyang dapatJah mencegah daripada ' dosa, dan
menolak segala was-was tetek-bengek yang selalu memperdayakan hati, men
dinding diri daripada rna'shiat yang selalu menghimbau-himbau supaya kita
terperosok ke sana.

Pekerjaan di dunia ini hanyalah salah satu dari dua, tidak ada yang keti
gao Kalau kita tidak bekerja yang baik, tentulah yang jahat yang kita kerja
kan. Pengisi jiwa hanyalah salah satu dari dua; tujuan suci, atau maksud
kotor! Oleh sebab itu maka IsJam selalu menganjurkan kita "mujahadah" ber
juang dalam batin di dalam menegakkan kebenaran, kebaikan dan kesucian.
Pribadi dan masyarakat yang dapat memikul tugas hid up itu, akan terpelihara
daripada penyakit jiwa. Adapun pribadi atau masyarakat yang menganggur,

•

, , '
gaimana su'atu "klsah" seorang kiyahi yang sangat ditakuti dalam kampung-
nya. Dia memerintahkan supaya semua. orang perempuan ~enutup rambut-.
nya, karena rambut itu adalah atmit, dan haram dibuka.Pada suatu hari ber-
jalanlah kiyahi tadi di satu kampung~ Seorang peiempuan Sedang menumbuk
padi dengan tidak memaka( ,tudung kepala.-' Maka setelah kelihatan olehnya
kyai yang sangat diseganinya itu, diapun berkata, '~Ampun kyailt Ampun
kyai!", lalu dengan segera diangkatnya· ujung bajunya untuk menuntup ke-
palanya, sehingga ter.bukalah susunya!

'Da~atlilh kita m~ngatakan bahwasanya kekuatan agamayang kelihatan
, pada kulit dalam satu masyarakat yang membeku, yang tidak mempunyai
kebebasan dan kesadaran berfIkir, tidaklah akan dapat bertahan apabila da-
tang gelora z;tman. Susunan agama selJ9.ralama ini dengan,sendirinya akan di-
runtuhkan oleh gelora dan gelombang itiI. Kalau orang tidak tahan tinggal
di kampung, brena merasarWdup beragama itumengikat, mereka pun lari ke.
dalam, kota, yang disangkanya di sana dia lebih belfas. Atau terdapl\t masya-
rakat ~'telur bU,suk." Di luarnya masih bagus, di dalamnya telah ~usuk. Keja-
hatan'dan kecabulan ditutup-tutup, padahal kelihatailjuga. ' .

.Keinsafan beragama dan kembali ke 'dalam pohon ajaran agama, akan
menja(u pc'ndirian hidup yang teguh, timbul dari kesada,an dui danhikinat;
itulahjalan satu-satunya untuk mernperkuat agama.

Membaca Al-Qur:an misalnya bukanlah maksudnya semata untuk ber-
lagu-lagu disambut oleh yang mendengar dengan "Allah! Allah! irfa:ya
Syaikh." Tetapi maksudnya ialah mengontakkan di.antara roh dengan wah-
yu, supaya roh hu lepas dari kungkungan angkara murka nafsu dan beisih

\ sud. Dengau m~nyebut'nam~ Allah'akan ungkailah,belt~nggu yang,mengikat-
kan kaki dengari burni dan melayailg "rni'raj" ke alam malakut yang tin~
luhur.' .'

Beribadat dengan sembahy~ng dapal.lah mencegah daripad~· dosa, dan
menolaksegala was:wa~ 'tetek-bengek yang selalu memperdayakim hati, men-
dindmg diri daripada ma'shiat yang selaJu menghimbau-himbau supaya kita .
terperosok ke sana. : ' .

Pekerjaan di dunia ini hanyalah.'salah satu dari dua,.tidak ada yang keti- \
gao Kalau kita· tidak bekerja yang baik; l.enl.ulah yang jabal. yang kil.a kerja-
kan. Pengisi jiwa hanyalah salah satu dari dua; tujuan sud, atau maksud
kotor! Oleh sebab itu maka 'Islam selaiu menganjurkan kita "11iujahada~" ber- .

'juang dalam batin di dalam menegakkan kebenaran, kebaikan .dan )cesucian.. .
Pribadi danmasyarakat yangdapat memikul l.\igas hidup itu, akaril.erpelihara .
daripada -penyakit jiwa. Adapun pribadi atau masyarakat yang menganggur,. .

422



423,

Abdullah ibn 'Abbas sahabat Nabi yang alien itu pernah menyatakan
bahwasanya jika keluar dari dalam rumah kita, di hadapan kita telah rnenung
gu 700 macam pintu dosa. Payahlah kita mencari kehidupan yang tenteram
tenang di tengah masyarakat yang ribut sibuk. Kadang-kadang, sebagai terse
but juga dalam hadis Nabi kita tidak dapat memperbedakan lagi darimanakah
sumber kehidupan kita, apakah daripada yang haram atau daripada yang
halal. Lantaran itu maka adaJah di kalangan ularna-ulama ahli-tasauf yang
menganjurkan supaya 'uzlah saja artinya menyisihkan diri dari orang banyak,
pergi bersembunyi ke tempat terpencil misalnya ke gua batu, bertafakkur di
sana mengingat Tuhan dan mengelakkan diri daripada dosa-dosa yang 700
macam pintunya itu,

"Alum datang suatu zaman, orang yang memegang teguh agamanya
pada waktu itu adalah laksana orang yang menggenggam bora." [Dirawikan
oleh At - Turmudzi dari Anas bin Malik).

Tidaklah dapat kita ingkari bagaimana hebatnya perjuangan rnenegak
kan agama di dalam masyarakat yang berbagai warna dan corak ini.
Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

8. Tanggungan Negara, Masyarakat Dan Rumah-Tangga

yang kosong daripada tugas suci, adalah padang yang sangat subur untuk me
nanamkan kejahatan, penyakit akaJ atau penyakit hati. Laksana tanah yang
baru saja digarap dan dibersihkan dan sangat subumya, tetapi tidak lekas
ditanami dengan tananHanaman yang berfaedah, namun dia mesti juga di
turnbuhi rumput. Kalau tidak lekas ditanamkan jagung dan padi, akan timbul
lah dengan sendirinya lalang, seliguri dan rumput sekejut yang berduri.
Sehingga lebih payah menggarapnya daripada semula.

Kalau kaum Mus.iimin selalu hidup dalam dinamikanya, melihat rang
kaian hikmat dalam kehidupan itu, dan selalu berjuang, dan selalu berusaha
dimulai dari sembahyang berjama'ah di langgar dan di mesjid, dan dari mesjid
terus melangkah ke dalam masyarakat, niscaya tidaklah akan ada tempat
untuk amal dan tujuan hidup yang tidak rnenentu.

(I • I I' I .'

yang kosong daripada tugas suci, adalah padang yang sangat subur untuk me-
nan,arnkan k~jahatan,. penyakit akal atau pen'yakit hatL Laksana tanah yang .
baru saja digarap dan dibersihkan dan sangat sUburnya, tetapi tidak le~as
ditanatni ,dengan tanam:tanaman yang berfaedalr, rlamun dia mesti juga di-
tuml;mhi rumput. Kalau tidak lekas,ditariarnkanjagung dan padi, akan timbul-

'Iah dengan sendirinya 'Ialang, seliguri dan, nimput sekejut yang berd~ri.
• Seh!ngga lebih payah menggara~nya da~ipada semula. "

Kalau kaum Muslirnin selalu hidup diliam dinamikanya, melihat nmg-
kaian, hikmat dalam kehidupan itu, dan selalu berjuang, dan selalu berusaha
dimulai darisembahyimg berjam~'ah dLlanggindan dimesjid; dan daii,mesjid '
terus melangkah ke"dalam masyarakat,niscaya tidaklah akan, ada'tempat
untuk amal dan tujuan hidup yang t,idak menentu'.' ,

.' '

8. ' 'ranggungan' Negara, Masylp'Bkat Dan RUnlah- Tangga

'Tidaklah dapat kita' ingkari' bagaimana hebatnya perjuangan menegak-
kari agama di dalam masyarakat yapg berbagai warna dan corakini. -
Rasulullahs.a.w. pernah bersabda: ' "

:ft~·''','./ ('''fi'l' "/.,/ j, •../~'\ p\// "t/• ,.'.AJI.iJ~ A::.J~~.> ~ D\..O" Ju./ . 'O/Y /,/ ..//;?/:.7-,/ , ' ~ 7-

(. ~\"~~~~~P~I"j,..1)
,''Akan datang suatu zaman" orang yang memegang tekuh agamanya

, pada lfaktu itu ada/ah /aksana ()rang yang m~nggenggam bara. "'(Dirawikan
o/eh At - Turrnudzi dari Anas bin Malik). .

Abdullah ibn 'Abbas sahabat Nabi yang alim· itu p~rnah menyatakan
bahwasanya jika keluar dari dalam rumah k,ita, di hadapan kita'telah menung~

, gu 700 macain pint,u dosa.PayaWah kita me,ncari ~ehidupan yang tenteram
tenap.g ,di tengah masyarakat yang ribut' sibuk: Kadang-kadang, sebagai terse-
but j~gal dalam hadis Nabi kita tidak dapat memperbedakan lagi,dllrimanakah
sumber kehidupan kita, apakah ctaripada yang' haram ata,u dlitipada yang
halal. Lantaran itu maka adalah dj kalangan ulama-ulama ahii-tasauf yang
menganjurkan supaya, '\lZlah' saja artinya menyisihkan diri dari orang banyak;
pergi bersembunyi ke teJl}pat terpencil ,rnlsalnya ke gua batu, bertafakkur di
sana mengingat Tuhan dim mengelakkan diri darlpada dosa-dosa yang 700
macam pintunya itu.
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Apabila kita baca buah fikiran ulama yang telah terdahulu, banyaklah kita
berjurnpa rasa rnenyesali zarnan, sehingga "syakwa az-zarnan" itu telah men
jadi cabang pula daripada kesusteraan lama. Digambarkanlah keindahan hidup
pada zaman yang telah lalu dan disesali keadaan masyarakat di zaman seka
rang. Dan sya'ir-sya'ir menyesali zaman itu telah lama adanya, bukan pada
masa sekarang saja, Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali yang terkenal itu pun
di dalam buku-bukunya banyak mencela zarnannya, dan hadis yang tertulis di
alas tadi, "orang yang memegang teguh agamanya kadang-kadang serupa de
ngan menggenggam bara" telah beliau salinkan juga pada waktu itu.

Apakah benar zaman yang telah lalu itu serba baik dan zaman yang kita
alami di waktu kita masih hidup terlalu buruk?

Zaman yang "serba baik" tidaklah ada daJam dunia ini, walau di zaman
Nabi Muhammad s.a.w sekalipun. Kalau sekiranya zaman hidup Nabi itu serba
baik, guna apa berkali-kali pcperangan lagi! Apakah gunanya Nabi berpindah
dari Makkah ke Madinah? Di kala Nabi Muhammad menegakkan cita-cita
tauhid yang rnulia ito, maka penghalang dan pembantahnya terdapat dalam
kalangan keluarganya sendiri. Bukankah Abu Lahab paman kandung beliau?
Dan setelah Nabi Muhammad pindah ke Madinah, mulai saja beliau mence
cahkan kakinya di negeri itu dia telah terpaksa berternu dengan Abdullah bin
Ubayy pernimpin kaurn munafik. Bertemu dengan golongan Yahudi yang se
nantiasa menyusun usaha untuk menghalangi cita-citanya yang mulia?

Pernah ada golongan sahabat-sahabat utama daripada Rasulullah s.a.w.
berrnaksud hendak 'uzlah mengundurkan dirinya dari gelanggang hidup yang
banyak fitnahnya ini. Pernah ada yang tidak ingin berkawin lagi, pernah ada
yang hendak terus menerus puasa saja, untuk rnensucikan diri. Tetapi rnereka
itu dilarang oleh Nabi. Beliau berikan satu patokan hidup bagi rnereka yang
ragu itu. Di antara perkataan beliau "hendaklah segala suatunya itu diisi hak
nya. Hak mata ialah tidur. hak isteri ialah dibawa sama-sarna tidur " dan sete
rusnya. Dan kata beliau pula, "saya lebih taqwa daripada karnu, tetapi saya
pun puasa dan saya berbuka, saya tidur dan saya pun sernbahyang, dan saya
tidur dengan isteri saya."

Kalau di zaman Nabi rnasih ada sudut yang tidak rnemuaskan kita da
lam hidup ini, dan sarnpai tirnbul gejala tidak puas itu dalarn beberapa kalang
an sahabat beliau yang utama; dan kalau di zaman Al-Ghazali 800 tahun yang
telah lalu, penuhlah karangan beliau dengan rnenyesali zarnan, sampai beliau
rnenganjurkan 'uzlah, be tapa lagi di zaman kita ini.

Kalau kita rnelihat kehidupan dari sudutnya yang gelap, tidaklah ada se
suatu juga yang jernih; sernuanya kcruh. Tidak ada yang selesai; semuanya
kusut.

Apabj1a, kitabaca buah fikjran ulama yang telah terda.hulu, gartyak!ah kita'
berjumpa ras~ menyesali zaman, sehmgga "syakwa az-zaman" itu telah mel).~'
jam cabang pula daripada kesusteraan lama. Digainbarkanlah ke,indah;m llidup
pada zaman yang telah,1!llu dan disesali keadaan ma$yarakat di 'zaman seka-
iang. 'Dan sya'ir-sya'ir menyesali 'zii.ma'n itu telah lama adanya, bukari pada
masa, sekarang saja, Imam HUjjatul Islam' Al-Ghazali yang terkena:I itu pun
di dalam (buku-bukunya banyakmencelil zamannya, dan hadis yang tertulis di
atas taill, "orang yang i:nemegang teguh agamanyakadang-kadang serupa de-
ngan menggenggam bara"'telah beliau salinkanjuga pada waktu itll. ' ,
, " Apakah benar zaman yang t~lah lalu itu, serb a baik dan zaman yang kita,
ala:mi di ,waktu kita masih 'hidup terlalu, buruk?

Zaman yang ':Ser.ba baik" tidaklah,ada dalam dunia ini, walau di zaman
Nabi Muhammad s.a,w sek~lipuI].. Kalau sekjtanya zaman: ludup Nabi itu serba .

" ba:ik, guna apa berkali-kali peperangan lagH Apakah guminya Nabi berpindah
dari Makkah ke Madinah? Di, kala Nabi Muhammad menegakkan cita<cita
tauhid yang muUa itu, maka penghalang 'dan, pemb~tahnya terdapat dalam

" '\
kala~ga~' keluarganya sen~iri. Bukankah Abu Lahab paman kandung beliau?
Dan setelah Nabi Muhammad 'pindah ke Madinah, mulai saja 'beliau ,mence-
cahkan kakinya di negeri itu diatelah terpaksa bertemu dengan Abdullah bin
Ubayy penumpin k~um.' rilUnafik. Bertemu' dengan golongan Yahudi yang se-

.nantlasa menyusun usaha untuk rntmghalangi cita-citanya yang ~ulia?
Pjlrnah ada golonga~ sahabat-Silhabat utama- daripada Rasulu,1lah s.a.W.

bermaksud'hendak 'uzlah mengundurkan dirinya dari gelanggang hidup yang
, b~nyak fitnahnya ini. ,Pernah ada yang tidak ingin berkaw.in 1l1gi,p~rnah 'ada

yang hendak terus' menerus PUllsa:saja, untu~ mensucikan diri. Tc;:taJimer~ka
I I. . l ~

itu dilllrang oleh Nabi. ~liau berikan satu, patokan hidup bagi mereka yang
ragu it~. Di antara perkataan beliau "hendaklah segala suatunya itu djisl ha,k-
nya. flak mat a ialah tidur, hak isteri ialahdibawa sarna-sarna tidur" dan sete-
rusnya. Da~ kata beli~u' pula, :"saya lebih taqwa daripada ,kamu, tetapi s,aya-
pun puasa dan saya berbuka, saya tiqur ,dan saya pun sembahyang, 'dan saya
tidur dengan isteri saya." ."'.

Kala~ ,di za:rnan Nabi masih ada sudut yang tidak memuaskan k,ita da-
lam hidup 'ini, dan sampai tiII!bul gejala tidak puas it~ d~am bebeplpa kalang-
an sahabat beliau,yang utania; dan kalau dizaman Al-Ghazaj.i 800 tahul1 yang·

, tel'ah Ialu, penuWal! kar'anganpeliau dengan menyesali zaman,.sampai beliau
'menganjurkan 'uzlah, betapa lagi di zaman kita ini.

. .,Kala~ kita melih~t kehidupan dad sudutnya yang, gelap, tidakIab a?a se"
suatu juga yang jernih; semuanya keruh. Tidak ada yimg se1esai;.semuanya
kusut.
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Apakah kita akan 'uzlah? Sebagairnana dianjurkan oleh Imam Al-Ghaza
li itu? Kalau dircnungkan lcbih dalarn, anjuran 'uzlah bukanlah karena merni
kirkan kepcntingan diri sendiri. Kalau sernua orang 'uzlah dari pergaulan
rarnai, bagaimana jadinya masyarakat? Dan akan adakah rnasyarakat itu?
Kalau yang 'uzlah itu adalah orang yang baik-baik, akan dibiarkankah orang
orang yang disangka jahat saja yang mesti mengendalikan masyarakat itu?

'Uzlah adalah sikap yang tidak berani, atau hendak melepaskan diri se
orang ke tempat yang selamat.

Mari kita tinjau zaman kita hidup ini. Kalau kita hanya rnernandang dati
seginya yang gclap, mernang rnaulah kita rasanya lekas mati saja. Hasad dan
dengki, perebutan pengaruh dan pangkat , musuh rnemusuhi dan cernburu
mencemburui, berlaku di mana-mana. Moral tidak ada nilainya, yang bernilai
ialah benda. Penghargaan kepada seseorang bukanlah lantaran budi bahasa
nya tetapi ditilik kepada gedungnya yang indah, pangkatnya yang tinggi,
autonya yang bagus. Kurang harta, rnengurangkah pula bagi harga kebenaran
yang dikeluarkan.

Kita bingung, bagaimana hendaknya menjaga agama pada pemuda, pa
dahal bier dan rninuman keras, mernbanjir berlipat ganda daripada dahulu.
Bagaimana akan menyuruh rnereka sembahyang lima waktu dengan tha'at,
padahal waktu mulai terdengar azan ashar, pintu bioskop telah terbuka. Dan
di waktu azan maghrib kedengaran pula, permainan kedua (tweedevoorstel
ling) mulai pula. Rumah-rurnah tangga yang sepatutnya untuk "sakinah", ke
tenteraman hati di waktu rnalarn, telah kosong dan dikunci. Sejak yang kecil
sampai yang dewasa, keluar dari daJam rumah dan orang pergi ke ternpat
tempat pelesir menghabiskan harta dan umur.

Kita bingung, bagaimana akan mengajarkan agama dan mendaras AI
Qur'an, padahal buku-buku cabul dan buku-buku yang penuh filsafat rneng
ingkari Tuhan telah memenuhi seluruh pasaran buku?

Bagaimana kaum wanita akan setha'at dahulu menjaga kehormatannya
dan tenteram dalam rumah tangganya, padahal mode pakaian wanita telah
ditentukan oleh kaum kapitalis saudagar pakaian, yang mencari bentuk
bentuk yang selalu mesti baru dan selalu mesti ganjil, bertukar tiap sebentar,
sehingga belum lusuh kain dipakai, sudah terpaksa diganti dengan bentuk
yang baru, sebab modenya sudah bertukar pula. Gadis-gadis sudah terlebih
bebas bergaul dengan pemuda, dan dosa yang bernama zina sudah mulai tidak
dirasa berat lagi.

Dan ban yak lagi yang lain-lain, yang kalau kita pan dang dengan kaca
mata "hitam" akan gelap belaka kelihatannya.

Apakah kita akan 'uzlah? Sebagaimana dianjurkan 'oleh Imam Al:Gh~a-
, li itu? Kalau direnungkanlebih dalam, anjuran:'uzlah bukanlah karena meriri-

kirkan kepentingan diri Sendiri. Kalau semua orang' 'uzlah darI pergaulan
, rarnai, bag~imana jadinya masyarakat? Dan' akan adakah masyanlkat itu?

" \" '
Ka,lau yang 'uzlah itu' 'adalah orang yang baik-baik,' akari ,dibiarkankah orang-

'orang yang disangka jahat saja yang'mesti merigencialilcaq. masyarakat itu? ,
'Uzlah adalah sikap yang tidak berani; atau hendak mel~paskan diri se- ,

orang ke tempat yangse~amat. ' > ' •

'Mari kita tinjau' zaman kita hidup ini. Kalau kita hanya memandang dari
Seginya y,m'g gelap, me4tang maulah' kita rasanya lekas matisaja. Hasad dan
dengki, perebutan pengaruh dan.)pangkat, musuh memusuhi dan cemburu.
menceIllburui, berlak~ di .rnana.-n;tana.M,oral tidak ada nilflin('a'; yang berpllai, '
iajah ,benda. Penghargaan kepada se~eorang bukanlah lantaran budi bahasa-
nya tetapi ditilik kepada gedurignya yang indah, pangkatnya yang tillggi,
autonya yang 9agus. Kurang harta, mengurangkan pula'bagi harga kebenara~
yang dikeluarkart. ' 'I"" ' • ';. " • , •

, Kita 'bingung, bagaima~a hendaknya ~enjagl!- agama pada pemuda, pa~
dahal bier dan rninuman keras, membanjir berlipat ganda daripada dahulu.
Bagaimarta akan menyuruh mereka sembahyang:'lima wa.ktu dengan thaiaf,
padahal waktll mulai terdengar aian ashar, pintu bioskop telah ferb~ka. Dan

, di waktu azan maghrib kedengaran pula, permainan kedua (tweed~voorstel-
ling) rrtulai puh. Ruin~h-rumah tangga yang sepatutnya untuk ';sakin~"', ke- '
tenteraman hati di waktu malam, telah kpsong.dan dikunci.Sejak yang ke'cil
sampai yang dewasa, keluar dari dalaIn' rumah dan orang pergi ke Itempat-,
tempat pelesir menghabiskan harta dan umur. , '
, . :kita bingung, bagaimana ak!ln mengajarkan' agama dan mendaras AI-

Qur'an, 'padahal buku-buku cabul'dan buku-buku yang' penuh filsafat merig-
ingkar~ Tuhan telah memenutu seluruh pasaran buku? ' '

Bagairnanakallm wanita akan setha'at dahulu menjaga kehorrnatannya
dan tenteram ,dalam rumah tangganya, padahal mode· pakaian wanita telah

'ditentukan oleh kaum 'kapitalissaudagar' pakaian, yang mencari b~niuk-
bentuk yang selalu mt1sti baru dan selalu mestiganjil, bertukar tiap sebentat,
sehingga' belum lusuh kain, dipa~ai, sudah terpakSa diganti dengan ,bentu'k

-yang baru,sebab modenya S\l~$ bertukar pula. Gadts,gadis 'sudah ,terlebih
bebas bergaul dengan pemiida, d~n tlosa yang be~nama zina sudah mulai tidak
dirasa berat lagi. ' ' .. '

·Dan banyak lagi yimg lain4ain, yang kalau kita pandang deng;in kaca-
rnata ''hitam'' akanlgelap belakakelihatannya. " I
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"Sesungguhnya bersama dengan kesukaran itu terletaklah kemudahan: "

Dalam filsafat ajaran agama Zarasustra dikatakan bahwasanya yang
maha menguasai alam ini adalah dua, yaitu ahriman dan ahura mazda. Tuhan
terang dan Tuhan kegelapan. Maka kalau dituruti filsafat Zarasustra itu,
masyarakat yang dipandang gelap itu adalah di bawah kuasa tuhan kegelapan
belaka. Dan masyarakat yang baik di bawah kuasa cahaya. Padahal agama
Islam mengajarkan Ke-Esaan Tuhan. Dan seorang filosof besar yang terkenal
dalam Islam, yaitu Ibnu Sina mengalirkan hasil filsafatnya bahwasanya Tuhan
Allah itu adalah "Khairun Mahadh", kebaikan sernata-mata. Kalau kita rneli
hat yang jahat, bukanlah itu jahat, melainkan kita yang salah pandang. Kalau
kita renungkan lebih mendalam rnenurut filsafat Ibnu Sina itu niscaya kita
akan bertemu kebaikan sernata-mata.

Lihatlah dari segi kebangkitan fllsafat! Di kala kekacauan masyarakat
dan jiwa telah amat memuncak, di kala itulah datang filosof Socrates mern
bawa fahamnya. Filsafat Socrates sampai sekarang telah lebih 2000 tahun,
masih tetap dijadikan dasar yang utuh dalam perbaikan jiwa dan akhlak.

Dilihat pula dari segi agama: Nabi-nabi datang ke dunia ialah di saat ke
kacauan masyarakat dan jiwa kaumnya telah memuncak pula. Nabi Muham
mad s.a.w. datang di zaman kekacauan ekonomi, sosial dan politik kaumnya.
Dan kemudian Islam tersiar dan mendapat sambutan di mana-mana, karena
masyarakat yang didatanginya itu ingin akan perobahan kepada yang lebih
baik.

Nabi-nabi yang telah terdahulu telah meningggalkan . pesan dan petaruh
yang tetap dapat dijadikan pedoman. Dan filosof tidaklah terputus datangnya
di saat-saat yang penting, karena pengaruh ruang dan waktu. Di dalam kaidah
kaidah memilih kata-kata' tunggal yang akan disusun menjadi kata berarti, da
lam ilmu manthik, ada discbut "iltizam", yaitu jika kita memilih satu kata,

Adakah akan selesai kegelapan itu dengan pandangan cara demikian?
Dan adakah itu dapat diperbaiki, kalau sekiranya orang yang memikirkan.
merenungkan, berlari pergi 'uzlah mengundurkan diri dan melcpaskan diri
seorang-orang?

Oleh sebab itu pandangan gelap tidaklah akan menolong. lIilangkanlah
lebih dahulu buruk sangka terhadap kepada hidup. Tidaklah masyarakat ini
sernata-rnata jahat belaka. Di dalam buruk ada baik!

Adakah akan selesai, kegehipan itu dengan pandangan cara demikian?
Danadakah itu dapat diperbaiki, kalau sekitanya orang yang mernikirkan.
merenungkan, berlari pergi 'Uzla~ mengundurkan diri dan melepaskan diri
seorang-orang? ,,' . '

Oleh sebab itu pandangan gelap tidaklah akan ~en,olong. Hilangkanlah
lebih dahulu ,buruk sangka terhadap k~pada hidup. Tidaklah masyarakat ihr
semata7matajahat belaka. Di dalam buruk ada baik!

\".

'''Sesungguhnya bersama dengan kesukaran itu tertetaklah kemudahan. ,;

D,ala'in f1lsafat ~jara~ agama Zaiasustra dikatakan, bahwas~nya Y34g,
maha ,menguasai 'aliun ini a:dalah'dua, yaitu' ahriman dan ahura mazdQ. Tuha'n
terang dan Tuhan kegelap~n.' Maka kalau dituruti f1lsafat Zarasustra itu,
masyarakat 'yang dipandang gelap itu adalah' di bawah kuasa tuhan kegelapan
belaka. Dan masyarakat yimg ,baik di bawah kuasa cahaya. Padahll1 agama
Islam mengajarkan k~Esaan Tuhan. Dan seorang f1lpsof besar yang terkenal

, dalam Islam, yaitu Ibnu Sina mengalirkan hasil f1lsafatnya bahwasanya 'ruhan
Allah ituadalah "Khairun Mahadh", kebaikan semata-mata. Kalau kita meli-,

, hat yang jahat, bukanlah itu jiliat; melainkan kita yang salah pandang. Kalau ,
kita' renurigkanlebih mendalam menurut f1lsafat Ibnu Sina itu niscaya kita

, akan-bertim1u kebaikan'semata-maia~ " , , I'

Uliatlah dan ,segi kebangkitan f1lsafat! Di kala kekacauan ma~yarakat
dan jiwa telah amat memuncak, di kala itulah datang f1losof Socrates mem-
'bawa faharnnya. Filsafat Socrates .sampai sekarang telah lebih 2000 tahun,
masih te.tap dijadikan dasar yang utuh dalam perbailcan jiwa dan akhlak. '

j Dilihat pula darLsegi agama: 'Nabi-nabi,datang ke dunia ialah di saa't ke'-
kacauan rnasyarakat dan jiwa kaurnnya telah memuncak pula. Nabi M,uham- ,

\ mad s.a.w. datang eli zamaii kekacauan ekonorni, sosial dan politik kaumnYll·
'Da'n kemu<Uan lslam t~rsiar, dan mendapat sambutan di mana-mana, karena '
rnasyarakat yang didatanginya itu ingin akan perobahan kepada yang lebih
ba~ ,. .

Nabi-~bi yang telah terdahulu telah meningggalkan' pesan dan petahlh
yang tetap, dapat diJadik'anpedoman. Dan fnosof tidaklah terputus datangnya

, di saat-saat yang p~nting, karena pengaruh ruang dan waktu. Di ilalam kaiclah:
kaidah merniUh kata-kata'turiggal yahg akan 4isusun menjadi lkata berarti, ~d~-
lam ilmu manthik, ada disebut,"iltizam", yaitu jika kitamernilih satu kata,. ' ,

. .
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Kami minta pendapat beliau
Beliau menjawab, "Jika saudara menampak banyak sekali krisis-akhlak,

saya pun masih melihat akhJak yang tidak krisis."
Kami menunggu lanjutan perkataan beliau. Dan setelah beliau berhenti

sebentar berbicara, lalu beliau teruskan pula: Bagaimana kita pada saat ini
akan dapat berbicara leluasa dan bebas.ltidak merasa takut sedikit pun menya
takan yang terasa di hati, kalau sekiranya tidak ada keamanan. Keamanan itu
sekarang ada pada kita. Karena ada dan nyatanya, kita tidak ingat lagi akan
adanya. Kita menjadi aman karena ada polisi yang menjaga sekeliling kota ini.
Kita tidak rnengenal polisi itu, karen a kita tidak menghadapkan perhatian
kepadanya. Berapa banyaknya kita lihat polisi berdiri di tengah jalan raya,
mengatur hubungan lalu lintas, kendaraan lalu bersilang siur. Dia menaikkan
tangannya menyuruh terus jalan, atau menyuruh berhenti. Dalam panas ga
rang dia tegak, dan dalam hujan lebat pun dia tegak melakukan tugasnya di
tempat yang ditentukan itu. Cobalah hitung-hitung, berapakah gajinya polisi
lalulintas itu! Sebab itu maka akhlak masih ada!"

Setelah itu beliau lanjutkan pula: "Akhlak masih baik dan utuh! Jika
saudara tadi memandang adanya korupsi dan kecurangan pada kantor-kantor,

misalnya lapar, maka dalam kata itu sendiri telah ada lawannya, yaitu ke
nyang. Maka dalam memilih kata buruk kita telah dapat merasai adanya
makna yang baik.

Cobalah pandang pula yang baik dalam masyarakat kita ini. Umumnya
kita melihat bahwasanya orang yang naik haji setiap tahun, telah lebih banyak
daripada dahulu. Mesjid-mesjid sekarang telah lebih ramai daripada dahulu.
Orang-orang yang dahulunya salah pendidikan, sebagaimana terdapat di kota
kota yang besar, sudah banyak yang mempelajari agama. Bahkan jika dipan
dang kepada masyarakat yang luas, maka negeri-negeri Islam yang terjajah
pad a 60 atau 70 tahun yang telah lalu, sekarang telah mencapai kemerdekaan
nya. Siapa yang menyangka ini? Jika di zaman terjajah belum ada kaum
Muslimin yang berani membuka suara hendak memperjuangkan filsafat ajaran
agamanya ke tengah umum, sekarang sudah ada yang berani, dan kita sehari
kian bertarnbah jumlahnya, bukan berkurang. _

Pada suatu hari kami ziarah ke.rurnah almarhum Haji Agus Salim ..Lama
karni mendengarkan fa twa-fa twa beliau yang penuh isi itu. Seorang di an tara
kami mengemukakan adanya krisis-akhJak di zaman sekarang. Ada yang me
nyebut ten tang kecurangan-kecurangan, tentang perebutan pengaruh di antara
pemimpin-pemimpin negara, dan lain-lain.

misalnya lapar, ~aka dalam kata itu sendiri t~lah ~da lawannya, yait~ lee--
nyang. Maka dalam memilih kata buruk kita telah dapat' merasai' adanya

, mak~a yang baik. ' ' , " ,
, , 'Cobalah pandang pula yang baik dalam masya~akat kita iili. U:murnnya

kita melihat bahwasanya orang yang naik haji setiap tahl,lll, telah lebih banyak ' ~'
,daripada dahulu. Mesjid-mesjid sekarang telah lebih ramai daripadl\ dahlliu.
Orang-orang yang dahulunya salah pendidikan, sebagaiinana terdapatdi kota·
kota yang besar, sudah banyak yang mempehljari agama, Bahkan jika'dipan:
dang kepada masyarakat yang luas, rnaka negeri-I)-egeri Islam yang terjajah
pada 60 atau 70 tahun yang telah lalu, sekarang telah mencapai keiher~ekaari-
nya. -Siapa yang menyangka ini? Jika di zaman terjajah belunl ada kaum
Muslimin yang ber~ni membuka'suara hehdak memperjuangkanfilsafat ajaran
agamilnya ke tengah umilm, sekarang sudah ada, yang berani, dan kita sehari' ,
kian bertamb'ahjumlahnya, bukan berkurang. . .

Pada suatu hari kaini ziarllhke:rumahalmarh~m Haji Agus Salim. ,Lama
kami mendengarkan fatwa-fatwa beliau yang penuh isi itu. Seorang di antara
kami mengemukakan adanya krisis-akliIak di zaman sekarang. Ada yang me '
nyebut ten tang kecurangan-kecurangan, tentang pereb1;ltan p~ngaruh di antara
pemimpin-pemimpin negara, dan lain-llrln. ' "

, '

Kami minta pendapat beliau ,
Beliau menjawab, "Jika sau'dara menampak banyak sekali krisis-akhlak,

saya punmasih melihat akhlak yimg tidak krisis." , ,
, Karni menunggu l~njutan perkataan beliau. Dan se~e1ahbeliau berhenti

sebelitar berbicara, lalubeliau teruskan pula: Bagaimana kita pada saat in). ,
akan dapat berbicata leluasa dan bebas,ltidakmerasa takut sedikit'pun menya-
takan yang terasa' di hati, kalau sel,d.ranya tidak ada keamanan. Kearnanan itu
sekara~g ada pada kita.Karena ada dan nyatanya,kita tidak ingat lagi akim
adanya: Kita menjadi aman karena ada polisi yang menjaga sekeliling kota ini:

'" Kita tidak men genal polisi itu, ' karen a kita tidak menghadapkan per~tian .
kepadanya. Beflipa banyakliya kita lihat polisi berdiri di tengah jalan raya,
mengatur hubungan lalu lintas"kendataan la,lu bersilang siur. Diil menaikkan
ta:ngannya menyuruh terus jalan, atau menyuruh berhenti. Dalam panas ga-

o rang dia, tegak, dan dalam hUjan lebat pun dia tegak melakukan tugasnya 'di
tempat y~ng ditentukan itu. C;obalah,hi~ung.hi,tung? berapakah .~ajinya polisi
lalulintasitu! Sebab itu maka akh1ak masih'ada!'" . ,,' I

SeteWl itu beliau lanjutkan pula: "Akhlak'masih baik dan utuh! Jika .
~audara tadi\mernandang ~danya korupsi dan kecurangan pada kantor-kjintor,
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saya pun melihat, masih banyak jumlahnya, lebih banyak daripada yang ber
buat korupsi yaitu pegawai-pegawai yang setia, opas-opas kantor, yang beker
ja dengan setia. Gajinya kecil, anaknya banyak dan mukanya masih tetap di
hiasi dengan senyum tanda patuh. Mereka masuk ke dalam kantor, kadang
kadang itu ke itu juga kerneja yang dipakainya. Karena kesetiaan dan akhlak
mereka yang bclum rusaklah, maka adrninistrasi pernerintahan Republik ini
masih utuh dan dapat dilanjutkan."

Banyak lagi beliau kernukakan contoh . contoh yang lain, yang
beliau pandang dengan penuh perhatian dan dada terbuka. Beliau kisahkan
juga sopir-sopir auto kepunyaan pembesar, yang sampai larut malam rnerni
kul tugasnya, isteri-isteri yang setia, anak-anak yang tekun menghapal pelajar
an sampai larut malam, karena iba-kasihan akan kerugian orangtuanya. Maka
fahamlah karni, bahwa beliau pada waktu itu rnendidik kami memperhatikan
yang baik di dalam yang buruk. Sampai akhirnya beliau berkata: "Kalau se
kiranya tidaklah ada orang yang ikhlas dalam perjuangan, niscaya tidaklah
akan tercapai kemerdekaan negara ini."

Dengan ini nampaklah apa tujuan beliau. Tujuan utama beliau ialah
mendidik kita. bukan melihat buruk dan baiknya sesuatu yang di luar, tetapi
menilik ke dalam keadaan jiwa kita, seketika kita hendak menilik sesuatu itu.

Dari mana kita menampak krisis akhlak?
lalah dari rnasyarakat!
Apakah masyarakat itu?
lalah gabungan pribadi-pribadi!
Adakah suatu pribadi sernata-mata jahat dan pribadi yang lain sernata

mala baik? Dan kita sendiri termasuk pribadi yang sernata-mata baik itu?
Sekarang setelah menilik masyarakat, mau tidak mau kita menilik pri

badi. Pribadi yang lebih mudah meniliknya ialah diri kita sendiri. Cobalah
periksa dengan insyaf dan seksama, memangkah pribadimu itu semata-rnata
baik, sud, bersih, tidak bercacat sedikit juga ?

Allahu Akbar!
Penyelidik ilmu jiwa mengatakan bahwasanya tidaklah ada seorang pri

badi yang sud bersih semata-mata. Agama-agarna hanya mengecua1ikan priba
di Anbia dan Mursalin. Penyakit-penyakit jiwa manusia dan cacatnya amat
banyak, dan terdapat pada semua manusia. Tidak ada satu pribadi pun yang
terlepas daripada itu. Cuma ada yang ringan dan ada yang berat, ada yang
dapat memakai alat-alat dan resep-resep buat mengobat sehingga mengurangi
atau menekan pengaruh penyakit itu. Tampang akan sakit ada dalam naluri
kita sendiri. Semua kita mempunyai naluri ingin pula, ingin kuasa, ingin memo

.•.
'.

• , . , c. '. .. \. • ,"

~aya pun melibat, masih banyak jUml~nya, lebi~ banyak daripada yang ber-
bu-at konip'siyait~ pega:-vai-pegawai yang setia, opas-opas kantor, yang beker-'

,ja dengan setia. G~jinya keeil, anaknya banyak dan I1lUkanya,masih tetap di-
, hiasi dengan senyuin tanda patuh. Mereka masuk ke dalam kantoI, kadang-

kadang ~tu ke ~tu,juga kemeja yang dipakainya.' Karerla kesetiaan dan'akhlak
, mereka yang belum nisaklah, maka adrmnistrasi pemerint3.han Republik ini ,

masihutuh dan"dapat dilanjutkan."
Banyaklagi' beliau kemukakan eO,ntoh - eontoh ya9g lain~ Yang

I beliau, pan dang dengan 'penuh per hat ian dan dada terbuka. ~liau kisahkan "
juga 'sopir-sopir auto kepu'nyaan pembesar, yang sampai l~rut malam 'memi-
kul tugasnya, isteri-i~teri yang setia, anak-amik yang ,tekun menghapal pelajar-
an'sampai laiut malam, karena ib~-kasihan akan kerugian orangtuanya.Maka
fahamlah kami, bahwa be'liau pada waktu itu mendidik kami meIhperhatikan

, 'ya~gba:ik di dalam yang buruk. Sampaiakhirnya beliau berkata: ,"Kalau se-
kiranya tidaklap. ada orang yang lkhlas dalam perjuangan, niseaya. tidaklah
akan 'tercapai kemerdekaan negara ini.",

Dengan ini nampaklah apa tujuan beliau. TUjUlin utama beliau ialah
mendidik kita, bukan melihat buru~ dan ·baiknya.·sesuatu yang di luar, t~tapi
menilik ke dalam keadaan jiwa kita:, seketika kita hendak meI1illk sesuatu'itu.

, " ,I •

'Dari mana kita menampak krisis akhlak? .
Ialah dari rnasy'arakat! . "
Apakah masyarakat itu?
laiah gabung'lln pribadi-pribadi! ' ,.
Adakah ~1iatu pribadi semata-mata, jahat dan prtbadi yang lain semata-,

'rnata ,baik? ,Dan' kita sendiri termasuk pribadi yang semata-mata baik itu?,
Sekarang s~telah tylenilik masyarakat, mau ,ti~ak mau kita menilik, pri- ,

badi. -Pribadi yang lebih mudah meniliknya ialah diri kita ,sendiri. Cobalah
periksa ,dengan insyaf dan ,seksama, 'memangkah pribadimu itu semata-mata
baik, suei, bersih, tidak bereacat sedikit juga ..~.... :..... ?. . ~ ,

Allahu Akbar! '
. Penyelidik ilmu jiwa mengatakanbabwasanya: ,tidaklah ada seorangpri-

badi yang sud bersihsemata-mata.Agama-agam'a hanya mc:rngeeilalikanpriba-
, . '" ' ,. y •

, di Anbia dan Mursalin. Penyakit-p~nyakit ji~a manusia ,dan eaeatnya amat
banyak, dati terdap~t pada Semua,manusia. Tidak ada satu pribadi'pun y;mg
te,rlepas daripada itu. Cuma ada yang ringan dan ada yang berat, ada yang'
dapat memakai a~ai-alat dan'resep.resep buat mengobat ,sehitlgga m~ngurangi
atau menekan,pengar~p penyakit itu.'Tampang akan sakit ada dalam naluri
kit'll seridiri. Semua ~ita mempunya~ naluri ingin puia, ingin kuasa, ingin mem-

(,

428



429

Sebab itu maka ahli-ahli ilmu jiwa Islam. terutarna ahli-ahli tasauf dan
akhlak mengatakan bahwasanya suatu tanggung jawab, adalah suatu cobaan.
Bukan saja kerniskinan suatu cobaan, kemewahan dan kekuasaan pun adalah
cobaan. Hebat cobaan itu, sehingga kadang-kadang terlepaslah kendali dan
jatuh. Orang yang menonton tidaklah boleh ketawa, sebab belum tentu dia
akan terlepas dari bahaya kejatuhan itu kalau dia pula yang mengalami.
Laksana Siti Zalekha ditertawakan oleh perempuan-perernpuan bangsawan
Mesir. karen a jatuh cinta kepada budaknya, Yusuf. Zalekha memanggil
perempuan-perernpuan itu ke rumahnya dan masing-rnasing diberinya pisau
untuk mengupas buah-buahan. Sedang mereka asyik duduk, Yusuf disuruh
nya keluar memperlihatkan diri. Mereka sedang memotong-motong buah
buahan. Maka dengan tidak sadar diri, tangan mereka tersayat, karena terce
ngang melihat kecantikan Yusufl

Sampai terloncat dari rnulut mereka: "Ini bukan manusia! Ini adalah
malaikat."

Oleh sebab itu dilaranglah kita oleh Al-Our'an. menyuruh orang lain
berbuat baik, padahal diri sendiri dilupakan. Terlebih pentinglah lebih dahulu
mempelajari apa yang ada dalam diri, mana kckurangan yang akan ditambah
dan mana cacat yang akan dihilangkan.

Ahli ilmu jiwa Freud,mcngatakan bahwasanya yang sangat berpengaruh
dalam diri kita manusia ini ialah urusan "libido" dan urusan "sex", nafsu ke-

"Lalim adalah naluri jiwa
jika kau dapat
orang yang jujur
karma ada sebab yang lain.
makanya dia tidak aniaya. "

pengaruhi, ingin terkemuka. Karena tidak pandai mengendalikan. naluri itu
bisa menjadi penyakit. Kita cela orang lain karena lalim memerintah dan ani
aya, apakah dapat Iota menjamin kalau kita telah memerintah, tidak akan
lalim dan aniaya pula?

Mutanabbi seorang pujangga Arab berkata:

pengaruhi, ingin terkemuka. Karena tidak paridai mengendalikan, naluri itu
bisa menja,di ·penyakit. Kita cela orang lain ka~ena lalim memerintah dan ani-
aya; apakah dapat kita menjamin kalau kita telah memerintah, tidak akan
lalirh dan aniaya pula?

. Mutanabbi seorang pUjangga Aia"bberkata:

"I:alim adalah noluri jiwQ
jika kau dapat .
orang yangjujur
'karena ada sebab yang lain,
makanya dia tidiJ.k,aniaya. ",

, ,,

. Sebab itu maka ahli-ahli ilmu jiwa Islam, terutarna'ahli-ahli 'tas;1uf dan'
akhlak mengatakan bahwasanya suatu tanggung jawab, adalah suatu cobaan.
Bukan saja kemiskina'n suatu cobaan, kemewahan dan kekuasaan pun adaiah

_cobaan. Hebat cobaan itu, sehingga kadang-kadang terlepaSlah kendali dlj,n
jatuh. Orang yang menonton tidaklah boleh ketawa, sebab belum tentu dia
akan terlepas dari bahaya k~jatuhan itu kalatl dia pula yang' mengalami.

. Laksana Siti Zalekha ditertawakan oleh perempuan-perempuan bangsawan
Mesir, karen a j~tuh cinta kepada budaknya, Yusuf. Zalekha memanggil
perempuan-perempuan itu ke rumahnya ~an masing-masing diberinya pisau
untuk mengupas buah~buahan. Sedang mereka asyik duduk, Yusuf disuruh-
nya kelujar memperlihatkan diri. Mert';ka ~edangmem6tong.motong buah-
buahan. Maka qengan tfdak sadar diri, tangan inereka tersayat, kare'na terce-
ng;mg melihat kecantikan Yusuf!

, Sampai terloncat dari rriulut' mereka: nIni bukan manusia:l Ini adalah
malaikat.", . , ! ,

Oleh sebab itu dilarang~ah kita oleh AI-Qur'an, menyuruh orang iain
berbuat baik, padahal diri sendiri dilupa,kan,l Terlebih pentinglah lebih dahulu
mempeiajari apa yang'ada dalam diri, mana kekurang~n yang akan ditambah
dan mana cacat yang abn dihilangkan. '

Ahli ilmu jiwa Freud,mengatakan bahwasanya yang sangat berpengaruh
dalam diri kita manusia ini i,alah urusan' "libido" dan urusan "sex", nafsu lee.

429



430

larnin. Urusan kelamin yang tidak terjaga dengan aturan yang baik, dapatlah
membawa kecelakaan dan penyakit. Baik bersifat positif, atau negatif. Timbul
penyakit zina, samburit (bersetubuh sejenis), onani (merancap). Tetapi penya
kit itu juga yang mendalangkan sombong, angkuh, gila kebesaran, gila hor
mat. Demikianlah keadaannya kalau telah positif. Dan apabiJa dia telah nega
tif, timbullah rasa rendah diri, malu-rnalu. mengambil muka, menjiJal, kepa
dusian.

Ahli-ahli jiwa, dernikian juga dokter-dokter spesialis jiwa mencari segala
rnacam teori untuk mengobati orang-orang yang ditimpa penyakit jiwa itu.
Suatu "uqdah", atau buhul rangsangan dalam jiwa, kadang-kadang diperiksai
sangat mendalam. Pernahlah seorang perempuan kampung pindah ke kota
besar, dan sampai di kota besar badannya menjadi kurus kering dan muntah
darah. Mulanya orang menyangka bahwa dia ditimpa penyakit batuk kering.
Setelah dibawa kepada seorang dokter jiwa, diselidikinya, diperiksanya rumah
tempat tinggalnya, diselidikinya sejarah hidupnya di kampung dan bagaimana
keadaannya di kota, ternyata ada "rangsangan tersernbunyi" dalam jiwa itu.
Rasa tidak puas karena kekejaman mertua yang hid up serumah dengan dia!

Dan kalau diperdalam lagi, segala penyakit ada saja hubungan dengan
urusan "libido" itu. Maka kita tilik diri kita sendiri, masing-masing, adakah
kita yang tidak mempunyai dasar libido, atau sex dalam diri? Padahal kita
jantan? Atau betina?

Di sinilah terasanya kegunaan ibadat bagi pengendalian jiwa kita. Ibadat
yang kita kerjakan dengan sadar dan insyaf, dapatlah mengurangi bahaya
penyakit itu. Nafsu kita ini, syahwat dan kehendak kelamin kita, kalau tidak
diadakan lindungan luhurnya, maulah dia menjalar saja entah kemana-mana,
sehingga sumbinglah pribadi kemanusiaan kita. Padahal menjaga datangnya
suatu penyakit, tidaklah sepayah mengobati penyakit yang telah ada.

Maka mernulai perbaikan itu ialah dari diri kita sendiri. Ibarat orang
mengaji, salahlah kalau mengaji itu dimulainya dari huruf ya, melainkan
hendaklah dimulai dari alif. Yang mendatangkan kecewa kita ialah karena ter
lalu banyak melihat keluar dan abai penglihatan kepada diri sendiri. Padahal
diri sendiri itulah pokok dan pangkal.
Rasulullah s.a.w. bersabda:

. tflk//.? \:; ~,:}\/'J_.~ .,~__,i1f, ~..,\:1,..."
~ /~t»" ..~-,/ -" r'~~ ~<.J#
"Bahagialan bagi orang yang mementingkan tinjauan terhadap kecelaan

dirinya sendiri dan tidak mementingkan kecelaan orang lain...

I

lamin. Urusan kelaminyang tidakterjaga dengan aturan yang baik, dapatlah
membawa kecelakaan dan penyakit. Baik bersifat positif, at;lU negatif. 'fimbul
penyakit zina, samburit (bersetubuh sejenis), onani (menlncap). Tetapi penya-
kit itu juga', Yang mendatangkan sombong; angkuh, gila kebesaran, gila hor·
mat. Deinikianlah keadaannya kalau telah positif. Dan apabila dia telah nega-
tif, 'timbullah rasa rendah diri, malu-malu, mengam1;>ilmuka, menjilat, kepa·
dusian. '

Ahli-ahli ji\ya, demikian juga dokter-dokterspesialis jiwa mencari segala ,
macam teod untuk mengobati orang-orang yang ditimpa penyakit jiwa itu.
Suatu "uqdah", atau buhul rangsangan dalam jiwa, kadang-kadang diperiks,ai
sangat mendalam. Pei'nahlah seorang perempuan kampung pindah ke kota,

, besat, dan sampai di kota besar badannya menjadi kurus kering dan muntah
darah. Mul~nya orang menyangka bahwa dia ditimpa penyakit batuk kering.
Setelah dibawa kepada seorang dokter jiwa, diselidikinya, diperiksanya rumah
tempat tinggalnya, diselidikinya sejarah hidupnyadi kampung dan bagaimana
keadaannya di kota, ternyata aaa "railgsangan tersembunyi", dalam jiwa itu.
Rasa tidak puas karena kekejaman mertua yang hidup serumah dengan dia!

Dan kalau diperdalam lagi, segala penyakit ada saja hubungan' dengan
urusan "libido" itu.,Maka kita tiIik diri kita sendiri, masing-masing, adakah
kita yang tidak mempunyai dasar libido, atau sex dalam diri? Padahal kita
jantan? Atau be.tina? "

"Di sinilah terasanya kegunaan ibadat bagi pengendalian jiwa kita. Ibadat
yang kita kerjakan dengan sadar dan insyaf, dapatlah mengurangi ba)laya ,
penyakit itu. Nafsu kitaini, syahwat, dan kehendak kelamin kita, kalau tidak
diadakan lindun'gap luhurnya, maulah dia menjalar saja entah ken~ana·mana,
'semngga sumbingiah p(ibildi kema:nusiaa:n kita. Padahal menjaga datangnya
,suatu penyakit, tidaklah s.epayahmengobati penyakit yang telah ada. '

; , -
Maka, memulai perbaikan itu ialah daTi diri kila sendiri. Ibarat orang

mengaji, salahlah kala1! mengaji itu dimulainya dari huruf ya, melainkan,
henda~ah dimulai daTi alif. Yang mendatangkan kecewa kita ialah karen a ter-
la.1ubanyak melihat keluar dan abai penglihatan kepada did sendiri. Padahal
did sendiri 'itulah pokok dan pangkaI.
Rasulullah s.a.w. bersabda:

,j

. ~\,-,"'/)'\::i ~/,'\/~~," ..t'/ .i~L ~..)\(1 '."'t'~ /'tJ::";~ .:,JtJ/ /' ;.~u---y;().:.JP

"Bahagialah bag; orang yang mementingkan tinjauan terhadap kecelaan
dirinya sphdiri dan tidak mementingkad kecelaan orang lain. ':
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Jika datang waktunya, carikanlah mereka guru yang dapat dipercaya.
Dengan jalan beginilah kita dapat mengejar kembali keteledoran kita di
zaman-zaman pendidikan dalam negara kita dikuasai oleh orang yang berber a

"Dan suruhlah keluargamu mengerjakan sembahyang dan sabarlah alas
IIYo." (Tha Ho. S. 20: 132)

Diri yang dapat dikendalikan itulah yang sanggup mcngcndalikan orang
lain. Seorang ayah yang teguh mernegang disiplin dirinya, walaupun tidak ba
nyak tutur, niscaya akan mernpengaruhi anaknya. Maka dalarn agama Islam,
seorang anak mulai dari usia 7 tahun, hendaklah diajar semhahyang lima wak
tu. Dalam sebuah rumah tangga, yang ayah dan bundanya hcrihadat, akan di
tirulah beribadat itu oleh si anak. Terharulah kita melihat hila sembahyang
jama'ah dalam rumah tangga, anak yang tcrtua membaca alan. ayah menjadi
Imam dan anak-anak yang laki-laki berdiri di bclakangnya.lhu menjadi ma'·
mum dan anak-anak yang perempuan berdiri di dckatnya. Tcrharu pula kita
melihat hari Jurn'at si ayah diiringkan anak laki-lakinya pergi ke mesjid sam
bil mcnyandang tikar sembahyang.

Anak usia 7 tahun sudah wajib diajak semhahyang oleh ayah bundanya.
Se diakan baginya kain sembahyang kecil. Dan usia 10 tahun agak kerasi sedi
kit kalau ditinggalkannya. Kalau perlu dipukul! Maka sampai besarnya akan
lekatlah bekas rbadat itu dalarn hatinya. Walaupun kelak setelah dia dcwasa,
akan pernah dia terlalai daripada ibadat, namun bckasnya tclah tinggal dalam
"akal-batinnya." Dari kecil kita telah menanarnkan dasar tcmpatnya tegak
dan benteng ternpat dia kembali. Memenuhi akal-batin dengan kenang
kenangan yang baik.

Islam rnenarnbah lagi suatu perhiasan rurnah-tangga. Ajaib juga perhias
an itu yaitu anak yatim! Kalau ada terdapat anak yatirn, maka kepada seorang
yang marnpu walaupun banyak anaknya, dianjurkan rnemungut anak itu dan
memelihara dan mcndidiknya bersarnaan dcngan anaknya sendiri. Kalau anak
yatim itu kaya, perbelanjaannya boleh diarnbilkan daripda hartanya.

Lantaran itu maka nampaklah besar tanggung jawab setiap pribadi
Muslim. Perrarna mcngoreksi jiwanya sendiri, kemudian menuntun isi rurnah
nya supaya hidup dalam kebaktian.

Diri yang dapat dikendalikan itulah yimg sanggup mengenda:Iikan orang
lain. Seorang ay~h yang teguh memegang disiplin dirinya, walaupun tidak ba·
nyak tutur, niscaya akanmempengaruhi anaknya. Maka dal~m againa Islam,
seorang anak mulai dari usia 7 tahun, hendaklah diajar sembahyang lima wak·
tu. Dalam sebuah rumah tangga, yang ayah'dan bundanya beribadat, \lkandi·,
tirulah beribadat itu ,oleh si anak. Terharulah kita melihat bila sembahyang
jama'ah dalam rumahtangga, anak yang'tertua membaca azan, ayah menjadi
Imam dan anak·anak yang laki·laki berdiri di belakangnY3;.Ibu menjadi rna'·
mum dan anak·anak yangperempuari berdiI;i di dekatnya. Terhiuu pula kita
melihat hari Jum'at si ayah diiringkan anak laki·lakmya pergi ke mesjid sam-
bil menyandang tikar sembahyang.

r Anak usia 7 tahun sudah wajib diajak sembahyang oleh ayah bundanya.
Sediakan baginya kain sembahyang kecil. Dan usia 10 tahun agak kerasi sedi-
kit kalau ditinggalkannya. Kalau perlu dipukul! Maka sampai besarnya ,akan
lekatlah bekas iba:dat itu dalam hatinya. Walaupun kelak setelah dia dewasa,
akan pernah dia terlalai 9aripada 'ibadat, rtamun bekasnya telah tinggal dalam

, "akal-batirJllya." Dar} 1}ecil kit a .telah menanamkan dasar tempatnya tegak
dan benteng tempat dia kembali. Memenuhi' a,kal.batin dengan kenang-
kenangan yang baik.

Islam menambah lagi suatu perhiasan rumah-tangga. Ajaib juga perhias-
an itu yaitu anak yatim! Kalau ada terdapat aflak yatim, maka kepada seoran'g
yang mampu walaupun banyak anaknya, dianjurkap. Inemungut anak itu dan
memelihani dan mendidiknya bersamaan dengan anaknya sendiri. Kalau anak
yatim itu kaya, perbelanjaannya boleh diambilkan claripda hartanya.

Lantaran itu maka nampaklah besar tanggung jawab setiap pribadi
Muslim. Pertama mengoreksi jiwanya sendiri, kemudian menuntun isi rumah-
nya supaya hidup dalam kebaktian.

"Dan suruhlah keluargamu mengerjakan s~mbahyang dan,sabarldh atas-
nya. " ('0a Ha. S.20 :'132)" '

Jika datang' waktunya, carikanlah. mereka guru yang dapat dipercaya.
Derigim jahm beginilah kita dapat mengejar kembali keteledoran kita' di·
zaman-zaman pendidikan dalam negara kita dikuasai ole.h orang yang berbe(a
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agarna dengan kita.Sehingga kita dapat i orang-orang yang berlainan agama
dengan kit a itu, masih tetap memberikan pendidikan agama kepada anak
anaknya, sedang pendidikan agama pada anak kita kaum Muslimin sendiri
bertahun-rahun lamanya dilalaikan. Kian datang angkatan bam kian jauhlah
mereka daripada agamanya. Di masa nenek dahulu, masih tetap mengerjakan
sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan dan amal ibadat yang lain.
Sampai kepada bapanya, sembahyang mulai lalai, puasa mulai tinggal. Sampai
pada zaman anaknya, mereka tidak mengerjakan lagi, karena tidak tahu. Maka
di zarnan cucu mungkin hilanglah agama itu, hanya tinggal namanya. Oleh
sebab itu maka lepaslah pegangan rnereka, tidak tentu hidup itu kemanakah
akan ditujukan. Dan berobahlah anggapan mereka akan kemegahan dan ke
muliaan. Disangkanya bahwa kernuliaan dan kemegahan itu hanyaiah pada
semata-mata kemewaan hidup, auto bagus, pangkat tinggi. Lantaran itu maka
dengan segala daya upaya, walaupun yang hararn sekalipun mereka hendak
mencapai itu. Dan tidak memperkaya jiwa.

Kita dapat mempercermin, berapa banyaknya manusia Indonesia di
waktu bangsa Indonesia melaksanakan revolusi! Sejak dari zarnan. pernerin
tahan Jepang dahulu, orang-orang itu berduyun mencari kedudukan yang
tinggi untuk kepentingan Jepang. Dan setelah Belanda datang, mereka pun
memilih Republik atau memilih Banda, hanyalah karena tujuan yang tadi
juga yaitu tujuan kemegahan. Bagi mereka perjuangan kernerdekaan atau per
juangan menegakkan penjajahan kembali, bukanlah dua soal yang bertentang
an. Karena yang rnereka tuju bukan itu. Yang mereka tuju ialah, dimana
mereka akan mendapat auto bagus, rumah bagus dan pangkat tinggi.
Menderita sekali-kali tidaklah mereka kenal. Sebab itu mereka pun tidak
mengenai tekanan batin. Kalau Republik dapat menjamin kernegahars'
hidupnya, mereka akan bersorak lebih tinggi untuk Republik. Dan
kalau Republik dipandangnya dari kacamata kemegahan itu telah bangkrut,
dengan serta merta mereka melompat kepada pihak Belanda. Dan dikala
Belanda telah terpaksa menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia,
mereka tidak keberatan dioper, sebagai mengoper barang-barang inventaris
kantor saja. Mereka tersenyum-senyurn menerima pengoperan itu, sebab ada
jaminan bahwa kedudukannya tidak akan dikurangi. Tetapi setelah negara
bertambah teratur, dan naik orang-orang muda yang lebih berhak mengenda
likan pekerjaan di dalam jabatan-jabatan, karena mereka yang lebih mengenai
inti perjuangan, orang-orang ini terpaksa menyerahkan kekuasaannya kepada
angkatan baru itu, Pada waktu itu kelihatan muram wajahnya, kian lama ji
wanya kian merernuk, lalu mengenang-ngenangkan zaman yang telah lalu, se-

agama' dengan kita.Sehingga kita'dapati orang-orang yang berhiinan agama
dengan kita itu, masih tetap memberikan pendidikan' agama kepada anak-
anaknya, sedang pendidikan agama pada anak kita kaum Muslimin sendiri
bertahun-tahun lamariyil diiaIaikan. Kian datang angkatan baru kian jauhlah
meteka daripaqa agamanya. Di masa nenek dahulu, masih tetap mengerjllkan
sembahyang, lima waktu, puasa bulan Ramadan dan amal ibadat yang 'lain.
Sampai kepada'bapanya, sembahyang mulai lalai', puasa mulai tinggaI. Sampai
pada zaman aml.knya, mereka tidak' mengerjakan lagi, karena tidak tahu. Maka'
di zaman. cUCJ.lmungkin hilanglah agama itu, hanya tinggaJ' namanya. Oleh
sebab itu maka lepaslah pegangan mereka, tidak tentu hidup itu kemanakah
akan ditujukan. Danberobahlah anggapan mereka akan kem~gahan dan ke·'
muliaan .•, Disangkanya. bahwa kemuliaan dan kemegahan itu hanyalah pada
semata'-tnata 'kemewaanhidup, autO' bagus, pangkat tinggi. Lantaran itu maka
dengan segala daya upaya, walaupun yang haram sekalipun mereka hendak

, mencapai itu~ Dan tidak memp~rkaya jiwa. .
Kita dapat mempercermin, berap a banyakriya mimusia Indonesia di

waktu bangsa Indonesia melaksanakan re~olusi! Sejak dari zaman. pemetin-'
, I t 1

tahan Jepan'g dahulu, orang-orang itu be,rduyun mencari kedudukan yang
tinggiuntuk kepentingan Jepang. Da'n setelah Belanda datang, meieka pun
memilih Republik at au memilih Banda,' hanyalah karena tujuan yang tadi
juga yaitu tUjuan kemegahan. nagi mereka perjuangan kemerdekaan atau per-
juangan menegakkan penjajahan kembali, bukanlah dua soa'] yang bertentang-
an, ~rena yang rhereka tuju Imkan it.!J. Yang mereka tuju iahlh, dimana
mereka akan mendapat auto bagus, rumah bagus dan pangkat tinggi.
Menderita sekall-kali tidaklah mereka kenaI. Sebab itu mereka pun tidak
mengenal 'tekanan' batin. Kalau ~epublik dapat menjamin ~emegah~
hidupnya, mereka akan bersorak lebih tinggi untuk RepubliJc. Dan'
kalau Republik dipandangnya dari kacamata kerill~gahan itu telah bangkrut,
dengan serta merta mereka mel~mpat kepada pihak Belanda.' Dan dikala
Belanda telah terpaksa menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia,
mereka tidak keberatan dioper, sebagai m~ngqper barang-barang inventaris
kantor saja. Mereka tersenyum:senyum menerima pengoperaI) itu, sebab"ada
jaminan q3hwa kedudukannya tidak ,akan dikurangi. Tetapi setel3h negad
bert,ambah teratur, dan naik or~ni·orang muda yang le~ih berhak mengend~
likan pekerja;in di dalam jabatan-jabatan, karena mereka yang lebih mengenal '
inti perjuangan, orang.oriu~g ini te~paksa menyerahkan kekuasaannya kepada
angkatan baiu itu. Pada waktu itu kelihatan muram wajahnya, !dan lama ji·
wanya kian meremuk, lalu mengenang-ngenangkan zaman yang telah lalu, se-'

• . f, if '.
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Maka timbullah korupsi, Uang ncgara dibclanjakan dengan tidak ada
batas, untuk kcpentingan kcmegahan beberapa orang. Pencuri-pcn curi kecil
ditangkapi polisi. Pencuri besar membuat parneran di hadapan masyarakat
ramai, bagaimana megah hidupnya daripada uang bercuri.

Lebih celaka lagi apabila perempuan telah turut mengatur pula tujuan
tujuan hidup itu,

Mula-mula kaum perempuan merninta hak yang lebih luas. Jangan
mereka hanya ditentukan untuk ke dapur dan menyusukan anak saja. Pernun
taan hak begini masih dapat difahami. Lama-lama mcrcka pun meminta hak
yang Icbih luas daripada itu. Mereka rneminta pula supaya mereka pun turut
rnernikirkan dan membicarakan urusan-urusan negara. Mereka merninta supa
ya diberi hak memilih dan dipilih. lni pun masih dapat dipaharni. Sebab yang
akan duduk membicarakan soal negara itu, tentulah beberapa orang saja, di
antara bermiliun perempuan. Maka duduklah mereka bersama kaum laki-laki
membicarakan soal-soal negara.

Kemudian mereka meminla lagi hak yang lebih dari itu. Mereka rnernin
ta hak pula buat turut masuk ke dalam kantor, rnerninta hak pula buat ber
jualan dalam toko. Lebih jauh, mereka pun meminta hak pula supaya bebas
keluar dari dalam rumahnya sebebas laki-laki. Meminta hak pula supaya hadir
dalam pertemuan-pertemuan yang penting.

Untuk semuanya itu tentu perlu pakaian yang bagus-bagus, min yak
yang sangat harum, alat berhias yang sangat mewah. Maka berlornbalah ahli
ahli mode dan ahli pakaian, dan saudagar minyak harum dan saudagar bedak,
bekerja keras menyediakan apa yang perlu bagi mereka. Maka seluruh kehi-

''Malu itu adalah satu cabang daripada [mall ...

(Bukhari Muslim, Al=Baihaqi Ibnu-Hibban dari Abi Hurairah]

masa kekuasaan masih ada di tangannya. Atau mcnjadi pengambil muka yang
berjiwa kecil.

Mengukur tujuan hidup dengan kebendaan inilah yang mernbawa ba
nyak penyakit kepada negara yang masih muda. Perebutan pangkat, kursi dan
kerncgahan, karena kehilangan tujuan hidup yang sejati, rnenimbulkan her
cabang-cabang dosa. Di antaranya ialah kchilangan malu.
Padahal Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

masa kekuasaan masih ada di tangannya. Atau menjadi pengambil muka yang
berjiwa keeil. ' .

Menguk.ur tujuan hidup d~ngan kebendaan inilah yang membawa ba-
tlyak.penyakit kepada negara yang masih muda. Perebutan pangkat, kursi dan
kemegahan, karena kehilangan tujuan hidup yang sejati, menimbulkan ber-
eabang-eabang dos!l. Di antaranya ialah kehilangan malu.,
Padahal N~bi Muhammad s.a.w. bersabda: I

"

"Malu itu adalah satu cabang daripada Iman. " ,
(Bukhari Muslim, Al-Baihaqi Ibnu-Hibban dari Abl Hurairah). ' .'

' ..
Maka .timbulh~lr lWfupsi. Uang negara dibelanjakan dengan' tidak acta

.. . , I

batas, untuk kepentingan kemegahan beberapa orang. Peneuri-peneuri keejl
ditangkapi polisi. Peneuri besar membuat pameran di ha'dapan masyarakat ,
ramai, bagaimana megah hidupnya daripada uang bereuri.

Lebih eelaka lagi apabila perempuan telah turut mengatur pula tujuan-
tUju~ hidup itu. ' '

Mula-mula k,aum perempuan meminta hak yang lebih iuas. Jangan
mereka hanya ditentukan untuk ke dapur dan menyusukan anak saja. Permin-
taan hak begini masih'dapat difahami. Lama-lama mereka pun meminta hak
yang lebih,luas daripada itu. Mereka meminta pula sUpaya mereka pun turut
memikirk~n dan membi,earakan urusan-urusan negara. "Mereka meminta supa-"
ya' diberi hak n,emilih dan dipilih. Ini pun masih dapat dipahami. Sehab yang
akan duduk membiearakan soal negara itu, tentulah beberapa. orang saja, di
antara bermiliun perempuan. Maka duduklah mereka.'bersarna kaumlaki-Iaki
membiearakan soal-soal negara. '

Kemudian mereka memirita lagi hak yang lebih dari itu: Mert)ka memin-
ta hak pula buat turut masuk ke datam kantor, meininta hak pula buat ber-
jualan dalam toko. Lebih jauh, mereka pun meminta hak pula supaya,bebas
keluar dari dalam rumahnya sebebas laki-Iaki. Meminta hak' pula supaya hadir
'dalam pertemuan-pertemuan yang, penting.

Untuk semuanya itu tentu perlu pakaian, yang bagus-bagus, minyak
yang sangat harum, alat berhias y~ng sangat mewah. Maka berlombalah ahli-

.' ahli.mode dan ahli pakaian, dan'saudagar minyak harum dan sa"Udagarbedak,
bekerja keras menyediakan, apa yang perlu bagi mereka. Makaseluruh kehi-
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dupan itu pun pcnuhlah dcngan mode pakaian yang menggiurkan hati, sctiap
waktu se tiap bertukar mode nya Dan pcnuhlah majclis dcngan bau rninyak
wangi. Semuanya itu menghendaki uang banyak Bagaimana yang rniskin?
Bagaimana yang kurang marnpu' Ten Iu rnenghapus bibir. dan timbullah rasa
dengki dan iri hati pada Jlwa mereka. dan timbullah dcndam

Maka lidaklah ada perbcdaan lagi, mana barns hak laki-laki dan mana
batas hak perempuan. Bahkan kadang-kadang laki-lakilah yang perlu rnenjadi
khadarn. dan pada kaurn yang ka tanya "kaurn lcmah" it u padahal dengan
tikaman sudut rna tanya saja . dia dapat rncnaklukkan sekuat-kuat laki-laki.

Ada yang mengatakan bahwa pcrgaulan dcmikian akan mernperhalus
budi laki-laki. Dia tidak keras dan kasar lagi. karena menjaga hati perernpuan.
Sebaliknya perempuan udak rersipu-sipu malu-rnalu kucing lagi. Sifatnya
lebih be bas.

Te tapi orang lupa bahwasanya pergaulan dcmikian tidaklah rneriah.
kalau tiduk dicarnpuri dansa dan tari! Dansa dan tan pun tidaklah lebih
meriah. kalau rnalu rnasih ada. Sebab itu perlulah minurn-minurnan keras,
untuk melepaskan batin dar i pada ikatannya. Dan akibat yang dcrnikian itu
ralah zina, hancurlah rurnah tangga dan hilanglah rasa cernburu.

Ada pula yang rnempertahankan, berkata bahwasanya dengan pergaulan
bebas orang dapat lekas mencari jodoh. Ini pun suatu alasan yang rapuh! Yang
terang, dengan pergaulan sernacarn ini percmpuan lekas dapat kenalan. Dan
laki-laki bolch mernilih! Laki-laki yang masih tahu akan harga dirinya Icbih
suka membedakan perempuan buat "main-main" dengan percmpuan buat
teman hidup. Apabila dia hendak mcncari pcrempuan untuk "perrnainan"
dicarinyalah dalam pergaulan bebas, dan kalau hcndak mencari ternan hidup
yang sejati, dicarinya perempuan yang belurn banyak tangan rnernegang."

Oleh scbab itu maka dalam masyarakat dalam bentuk ini runtuhlah apa
yang dinamai akhlak. Kulit dipelihara dengan berbagai rnacam "e tiket",
seketika dalam bergaul ramai. Tetapi kalau sudah sendir i sarna sendiri, ada
lah "binatang" belaka. Dan penyakit scperti ini rnenular sejak dari alas sampai
ke bawah. Contoh yang buruk diberikan oleh orang-orang yang semestlnya
Lertanggung jawab. Perempuan-perempuan lacur di sudut-sudut gang ditang
kapl, tetapi pelacuran "kaurn halus" dalam kalangan "bapa-bapa", terpaksa
didiamkan, sebab tidak ada polisi susila yang be rani menjambakan tangannya
ke sana. Maka hancurlah kewibawaan negara dan kewibawaan bangsa dari da
lam, laksana api memakan sekarn.

Hukum tidak dapat dilakukan dengan rata. Penjara hanya penuh oleh
orang yang tidak pandai mempertahankan diri, baik dengan kincir alir Iidah

dupan itu p'un pemihlah dengari mode pakaia~' yang menggiurkan hati, setiap
waktu'setiap bertukar modenya. Dan penuhlah majelis dengan bau minyak
wangi. Semuanya itu 'menghendaki liang banyak. Bagaimana yang miskin?
Bagai~ana yang'kurarig mampu? Tentu 'menghapus bibir, dan timbullah rasa
dengki dan hi h<itipada jiwa mereka, dan timbullah dendam.

Maka tida:klah ada perbedaan lagi, mana batas hak laki-Iaki dan mana
batas hak perempuari: Bahkan kadang-l(adang laki-Iakilah yang perlu menjadi
khadam, dari pada !<aum yang katanya "kaum lemab" itu 'padahal dengan
tikaman sudut matanya .saja , dia clapat menaklukkan sekuat·k'uat laki-Iaki.

Ada yang mengatakan bahwa pergaulan demikian akan me~perhalus'
budira:ki-Iaki. Dia tidak keras dan kasar lagi, karena menJaga hatt perempuan.
Sebaliknya pere'ri1puan tidak tersipu-sipu malu-malu kucing lagL Sifatnya
lebih beb~s.· '., ,

, Tetapi orang ,lupa bahwasanya' pergaulan demikian tidaklah meriah;
kalau 'tidakdicampuri dansa' dan tari! Dansa dan tari puIi tidaklah lebih
meriah, kalau malu masi~h ada~ Sebab itu perlulah minum-minuman keras,
untuk melepaskan batin dari pada ikatannya. Dan akibat yang demikian itu

~. 'llflah,~ina, hancurlah rumah'tangga dan hilanglah rasa cemburu. '
••. ~"'I~ •

, ~J'·i;j\di:p.l;Jla.)'ap.g mempertahankan, berkata bahwasanya dengan pergaulan
•..beba~..ofang·~dapat)ekas mencarijodoh. Ini pun suatu alasanyangrapuh! Yang

'. • ·1 ' • •.••• t~,I._", \

terartg-, dengan>pe'iga:\ll~n serriacam ini perempuan lekas dapat kenalan, Dan
laki-Iaki b~leh,memiiihi':~'kf-1aki yang'masih tahu akan harga dtrinya lebih
suka f!lembechikan pererbpuan-~buat ','main-main" dengan perempuan buat
ternan hidup. Apabila dia hendak m'encari .perempuan untuk "permctinan"
dicarinyalah dalam pe~gaulan bebas, dan kalau hendal< mericari ternan hidup
yang sejati, dicarinya perempuan yang belum banyak tangan memegang.:', ,

Oleh sebab' itu maka dalam masyarakat dalam bentuk ini runtuhlah 'apa "
yang dinarnai akhlak. Kulit dipelihara dengan berbagai macam "e tiket" ,
seketik-a tlalam bergaul rarnai. .Tetapi kalau sudah sendiri sarna sendiri, ada-
lah '}>inatang" belaka. Dan penyakit seperti ini menular sejak dari atas ~ampai
ke~wah. Contoh yang buruk diberikan oleh orang-orang yang semestinya
bert ggung jawab. Perempuan-perempuan lacur di sudut-sudut gang ditang-
ka 1, tetapi pelacuran "kaum halus" dalam kalangan "bapa-bapa", terpaksa
didiamkan, seb~b tidak ada polisi susila yang be rani menjambakan tangannya
ke sana. Maka han~urlah ke,wibawaan negara dan kewibawaan, bangsa dari da-
lam, lakSaria api memakansekam,

Hukum tidak dapat dilakukan dengan rata. Penjara hanya penuh oleh
orang yang tidak pandai mempertahankan diri, baik- dengan kincir alir li~ah
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a tau dengan sogokan liang.
Lantaran itu apakah akibat yang akan mcnimpa suatu bangsa, suatu

negara, dan suatu masyarakat? Adakah akibat lain daripada ke hancur an"
Pertahanan negara dcngan mcnam, bedil Jan stengun, dan pcsawat pancar gas.
hanya dapat dipcrgunakan unruk menentang rnusuh yang akan masuk dan
luar. Te tapi scllla!;1 -cnjata itu tidaklah dapat mcnghancurkan musuh yang
mcnjalar dalam negara scndir i. yang telah lekat dalam tubuh ncgara laksana
penyakit kankcr.

Senjata yang paling dahsyat ':'Ituk mcmerangi musuh yang tclah mcnja
lar di dalam jiwa setiap ummat itu hanyalah scnjata agama. Senjata lman
ke pada Allah, yang dituruti oleh amal saleh.

Masing-masing orang ke mbali mcnghadapkan perjuangan kc dalam dir i
nya scndiri. Mencari di manakah agaknya di dalarn diri itu ternpat bcrscmuu
nyinya syaithan dan hawa nafsu itu .

Dirnulai dar i dalam diri scnd iri. lalu melangkah kc dalarn rurnah tangga.
anak dan istcri dan orang berkcliling. Mclcbih hanyakkan perhatian kepada
cinta-kasih dan pengharapan yang mulia, dan rnernerangi rasa putus asa, rasa
bcnci, rasa tidak mau tahu! Atau pessirnis (pandangan rnurarn) tcrhadap
hidup.

Sebab di sarnping kita me lihat kerusakan budi , kcruntuhan akhlak dan
kemerosotan pandang terhadap nilai-nilui hid up. namun kita masih tctap me
Iihat pula orang-orang yang tinggi budinya, setia rnelakukan tugas hidupnya,
sebagaimana yang dilihat oleh alrnarhurn Haji Agus Salim.

Tempat perjuangan ini ada dalarn diri kita sendiri. Di dalam diri ini ada
nafsu jahat dan cita yang mulia. Sejahat-jahat orang pun, namun cita-cita
rnulia itu masih ada di dalam, curna tertekan karena tidak sanggup mengenda
Iikan.

Maka dimulailah melakukan tugas mencari nilai perjalanan hidup kita
itu, menekan kehendak-kehendak jahat yang ada di dalarn dan membimbing
serta memupuk cita-cita suci itu, mernupuk Iman.

Pokok pekcrjaan yang pertama ialah memupuk Iman.
Setelah itu ialah menurutinya dengan amal saleh,
Dimulai dari dalam diri sendiri.

,
atau dengan sogokan uang. I.

Lantaran itu ilpakah akibat yang akan menimpa suatu bangsa, s)Jatu
negara; dan suatu masyarakat? Adakah akibat ,lain daripada kehancuran?
Pertahanan negara dengan meriam, bedil dan stengun, dan pesawat pancargas,
hanya dapat dipergunakan untuk menentang musuh yapg flkan m~suk dari
luar. Tetapi senjata-senjata itu tidaklah dapat menghancurkan musuh yang
menjalar dalam negaril sendiri, yang telah lekat dalam tubuh negara laksana

penyakit kanker.
Senjata yang paling dahsyat untuk memerangi mlisuh yang telah menja-

lar di d.alam jiwa setiap ·umm.at itu hanyalah senjata agama. Senjata Iman
kepada Allah, yang dituruti oleh amal saleh.

Masing-masing orang kembali menghadapkan perjuangim ke dalam diri-
nya sendiri. .Mencari di manakah agaknya di dalam diri itu tempat bersembu-
nyinya syilithan dan hawa nafsu itu. . ,

Dimulai dari dalam diri sl:~diri, lalumelangkah ke dalam rumah tangga,
anak dan i,steri dan ora!lg berkeliling. Melebih banyakkan perhatian kepada
cinta-kasih dan pengharapan yang mulia, dan ,memerangi rasa putus asa, rasa
benci, rasa tidak mau tahu! Atau pessimis (pandangan muram) terhadap
hidup. '

Sebab di sampin'g kita melihat ,kerusakan budi, keruntuhan akhlak dan
kemerosotan pandang terhadap nilai-nilai hidup, namun kita masihtetap me-
lihat pula OIl,lng-orangyang tinggi budinya, setia inelakukan tugas hidupnya,
sebagaimana yang dili~at oleh almarhum Haji Agus Salim.

Tempat perjuangan lni ada dalam diri kita sendiri. Di dalam diri ini ada'
nafsu jahat dan cita yang mulia. Sejahat-jahat orang pun, namun cita-cita
mulia itu masih ada di dalam, cuma tertekan karena tidak sanggup mengenda-
likan. '

Maka'dimulailah melakukart tugas mencari nilai perjalanan hidup kita
itu, menekan kehendak-kehendak' jahat yang ada di dalam dan membimbing
serta memupuk eita-cita suciitu, memu'puk Iman.

Pokok pekerjaan yang p~rtama ialah memupuk Iman.
Setelah itu ialah menurutinya dengan amal saleh.
Dimulai dari,dalam ~iri sencliri.

. ,
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di Yerussalern ,
Isa dilah irkan.

bo1/",I(h.,I. karangan atau kata-k ara yang
amat terarur tutur hahasanya,
schingga sarnpai ke dalam hati
yang membaca atau yang men
dengar.

basbar. penglihatan.
basbir. mempunyai sifar rnelihat.
b"rl)ll, yanll tiJak benar ,
batbin, yang tak Japat mdihat Jengan

mata, yang rersembunyi.
be nalu, parasier. bersif'at rneughisap.
bendul , tanlQ(3.
be" at. pengaruh baik.
brtleb ..m, su aru negeri

remp at Nabi

B

an.
·"r.ISY. singgasana Tuhan,
'aradb. bentu k, mernberi benruk ,
"r..bitek, ahli bangunan.
'olsln orang du rhaka, orang yang ber

buat rna'siar.
atb e ,Sl. orang yang tak ber-Tuhan.
ax ioma. kerentuan, barasan.

,."r,prOlo". Inti yang dapar rnenghancur
kan proton.

""r",p"/")("'. ilmu tubuh manusia yang
berhubungan dengan watak dan
jasmani.

ap atis, rnenverah saja kepada kcadaan.
'.1'1"/' aka!: pikiran.
',,'1ulab, kcyak inan mengenai ke-Tuhan-
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'adolm.
'adan,
'adat,

abstract tak nvata rak berujud , tak ber-
. bcnruk ti'ada dapat diindrai.

,,/(hl,t/(. budi-peker ti,
tidak ada.
nama suaru tingkat dari sorga.
kebiasaan, pekerjaan yang dila
kukan beberap a kali.

'oljaib, ganjil, mencengangkan,
abli faJa/(iy,l" ahli nujum, tukang lihat

nasib,
abli Sl4nnab. kaum yang berpegsng ke

pads qur-an dan hadis Nabi saja.
abriman, dewa bangsa Parsi zaman dahu

lukala yang mereka namakan tu
han rerang.

ab",m.z:Jol. dewa bangsa Parsi z arnan da
hulu kala yang rnereka namakan
tuhan gelap ,

aJ-aqlul Q'WwaJ, akal pert am a, reori aka!
mcnurut AI·Farabi.

'alaqab, scgumpa! daging.
"'-hayat, hidup.
al-lroon, benda, ruang, gerak dan waktu.
aJ-mnuoJiul a'la, cita rerringgi,
aJ-qiJam, dahulu yang tidak berpendahu-

luan.
am 111', perintah ,
anasir, jama' dari umur.
a"biaa. Nabi-nabi.
animism~, kepercayaan kepada sc~ ..ru

yang ada di alam ini, berjiwa.

A

KAMUS KECIL KATA-KATA ASINGKAMUS KECIL KATA-KATA ASING

A

abstrJct, tak nyata, tllk berujud, tak ber-
bentuk tiada dapat diindrai.
budi-pekerti,
tidak ada,
nama suatu tingkat dari sorga.
kebiasaan, pekerjaan yang diIa-

- kukan beberapa kali. ' ,
'ajaib, ganjiI, meni:engangkan.
ahli falakiy,ah, aMi nujum. tukang Hhat

nasib.
ahli sunnah," .kaum yang berpegang ke-

pada qur-an dan hadis Nabi saja.
ahrimarz, dewa bangsa Parsi zaman dahu-

'Iukala yang mereka namakan tu-
han ,terang.

'ahrum«Zda, dewa bangsa Parsi zaman da-
hulu kala yang mereka namakan
tuh~ gelap,

aI-aqlul awwal, akal pertama, teori aka!
, menurut AI-Farabi.

'a/~ah, segumpa! daging.
aI::hayat, hidup.
al-koon, benda, ;ruang, gerak qan waktu.
aI-mnstalul a'la: 'cita tertinggi.

, aI:qidam, dahulu yang cidak berpendahu-
luan. ,

'timar' perintah.
aniisi~, jama'dari'unsur.
anbiaa, Nabi-nabi.
an;misme, kepercayaan kepada sesuatu

, yang, ada di a!am ini, berJiwa.

akhlak,
'adam,
'adan,
'adat,
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\ .

antiproton, Inti yang dapat menghancu;r-
kan proton.

antropologie, ilmu tubuh' manusia yang,
berhubungan dengan watak dan
jasmani. .

apatis, menyerah saja kepada keadaan.,
'aqal, aka!, pikiran. ,
'aqidah, keyakinan mengenai ,ke-Tuhan-

an.
'arasy, singgasana Tuhan.
'aradh.. benwk, mell)beii bentuk
architek. ahli bangunan. I

'ashi, orang durhaka, orang yang ber-
buat ma'siat. \ '

atheist, orang yang tak ber-Tuhan,
axioma, ketentuan; batasan.

B

balJghat, karangan atau kata-kat~ yang,
amat teraw,r 'W W r bahasanya,
sehingga' sampai ke dalam hati
yang membaca atau yang men-
denga~. '

bfJsbar, penglihatan.
basb;r, mempunyai sifat melihat.
bath ii, yang tidal<benar.
batbin, yang tak dapat melihat dengan

mata, yang terse'mbu nyi.
benalu, parasiet; bersifat menghisap.
belldul; tangga,
bemat, pengaruh baik.
betlehem, 'suatu negeri di Yerussalem,

tc;mpat Nabi Isa dilahirkan.
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b add , hinggaan.

H

genius. orang yang berbakat luar biasa
kecerdasannya,

geologie, IImu tentang scjarah bumi.
gr.ag, pengaruh, wibawa.
ghalil, orang Ialai.
gha{uur. Maba Pengarnpun.
ghaib. yang tidak dapat dicapai de

ngan paneaindera.
gburub, matahari terbenam,

G

[aidab, berguna.
[ailasof], ahli falsafat, ahli fikir. Terdi

ri dari dua kara. Filos (perni
nat) dan sofat (hikmat, Fila
sof, pencinra bikmat).

[asabat fasih. lanear, (teagok balaghah).
[asfur, lat belerang.
{awol. ajaran, pendapat-scorang ahli

agarna yang dinyatakan. "At\li
hukum itu sendiri disebut Mufti.

[atum, nasib, takdir, kata.kata ini bera-
sal dari bahasa Yunani.

feodal. bangsawan, sitat kebangsawan
an.

[eubrer, sang pemimpin, sebutan tcr~a-
dap Hitler. '.

[ilsafat, pengetahuan kepada scbab aki
bat sena kesatull{l hukum kepa-
da segala yang rerjadi. '.

[irqab, golongan, bahagian, partai.
[irman, sabda, utah, perintah (berasal

dari bahasa farsi).· I.

Fir'aun, gelar raja-raja Mesir, rnenda wa
kan dirinya menjad! Tuhan, di
tenrang oleh Nabi Musa AS.

fisik a. IImu a1am.
fitbrat, suci.
[rydenker, orang-orang yang ~elJl4l;\~,,"

dirinya bebas berfikir, 'd~.tl~
rnerneluk suatu agama.

F

exportir, pedagang besar yang mengir~
kan barang-barang ke luar negen.

eSl£'tik,I. keindahan,
etilta, IImu kesusilaan.
etbis politiek , politik kesusilaan.
euolu si, perobahan yang terjadi secara

berangsu r-angsu r.

electro II, atom listrik.
elistrisitet, listrik.
emigran, hijrah, p indah ke negeri lain.

E

dabik-dada. menepuk dada, meny ... l
bongkan diri.

dllhsyat. hebat, amat sangar.
da'uiab, seru an , panggilan untuk menga-

nut scsuatu pendirian.
democ ratie, pemerinrahan oleh rakyat.
dba'if, lemab,
.dbaruri, pasti, terpaksa, mesti,
dbuba, waktu matahari sedang naik.
diesme, rnencari Tuhan dengan akal.
dinamis, bergerak ,
dinamisme, kepercayaan kepada seararu

yang ada di alam ini berrenags
atau mempunyai scmangat, yang
dapar mempengaruhi manusia.

dualisme, keadaan berdua kali.

D

carbon, zat pembakar.
causation. sebab akibat.
eel, bagian yang terkecil dari rubuh

manusia, binarang, turnbuh-turn
buhan.

competent. berhak , berwewenang.
cosmos, alam, aruran , rertib.

c

berlcatai-katai, berkata-ksta tanps disa
dari kerika sakit terlalu panas.

biara rumah ternpat orang Kristen
benapa.

bioloog, ahli biologic, ahli ilmu pengera
huan ten tang kehidupan.

berkatai-katai, 'berkata-kata tanpa disa-
dari ketika sakit terlalu panas. '

bjora, rumah temp at orang Kr-isten,
bertapa. ,

bioloog, ahli biologie, ahli ilmu pengeta-
huan ten tang Itehidupan. ,

c
, carbon, 'zat pemb.akar.
caUsation, sebab akibat. ,

"eel,' bagiari yang terkecil dari tu buh
manusia; hirtatang; tumbuh-tuf!!-
buhan.

compet~nt, berhak, be~ewenang.,
• COSmOS, a!ani;'aturan, tertib ..

D

. :dab;k4ada,· m~nepuk. dada,. menyon;.
. " '" bongkan dirf..
4a!?syat,hebat, am!lt SJ1!lgat. "
da'wab seruan , panggillln un'tuk menga-

, nutsesuatu pen(li~i~ .. :--;,;,.;;, ..
democratie, pemerintahan oleh. rld<y,at. '
dba'if, Jemab,.

. dbaru ri, pasti, terpaksa. mesti.
dbuba, waktu matahari sedang naik.
diesme, men!=ari Tuhan dengan aka!.
dinamis, bergerak. '
dinamisme, kepercayaan kepada sesuatu

yang ada di dam ini bertenaga
'atau mempunyai semangat, yang
dapat mempengaruhi manusia.

duQJ.isme,keadaaJi berdua kali.

E

~Iectron, at~m Jistl'ik.
elistrisittft, lisrrik. ,
emigrall, hijrah, pindah ke negeri lain.

estetik'l, keindahan .
. etik a, Ilmu kesu silaan.
etbi~ politiek, politik kesusilaan.
evolusi, perobahan yang terjadi secara

berangsu r-angsur.

exportir, ped~g~ng bc;sar Yang.me~gir~"'
I kan barang ..bat:~ng ~~ i.uu nege~. :~

F

faidab,' berguna. , ,
failasoff, ahli· fa!safat, ,ahli fikir. Terd~-

ri diui dua kata; Filos. (peml-
nat) dan safat, (hikma~, Fil.o-

, 50(, p~ncinta biKniat).
fasabat. fasih, -l~ncar, (teRg?k ba!!L&h~).

,fasfllr, zat be1erang~'; , " ",: . .'
fatwa, ,ajaran" ,p:endapilt-seora~g ;'ahh '
, 'agama yang d.illyata\(~. '">Ah,H .

hukum hli sendiri diSebut Mufti. "
[atum, nasib, takdir, k;lta-kata iiii bera~

sa!'d,ari bahasa Yunani. "
feodal, bangsawah; sifat kebangs!l\Van~.,

an.. " ,
.feub,rer, sang pemirllpiri,' set>l:!tlU\ter~a-, '

-dal!. Hit!~r. ",':"' .
fi/safai, pengetahUj.J)- kepada sebab aki--

, . bat serta kesatuap hultlim kepll-
da segala yang i:djildi. ••• ~', ,

{Irqab, golongan, bahagian,'partai:' ','
{I~an, sab~a" tit,¥i,'l>f~i~~h' (~~~,
'. , ·dan bahasa,{'ar'!lI). I "' ••

, .pikilu,t!; gelar. r~a~raja Mesh', mendllwa-,
, kan t1irinyamenjadtTuhan, di-

. '·i:ent~l"!9J.$ N~b' Musa AS.
{Isika, Ilmu ~~,,:, . - •
{Itbrat, suci., '. ~,
frydenker, orang-<>rangy'aqg.;~~~~

dirinya bebas betfik II' ,~&,P.J.lt\'!!'
merrie1uk suatu agama. '

G

genius, orang yang berbakat luar biasa
, ,kecerdasannya.',
ge61ogie, Ilmu ten tang , ,~i.arah , bumi.

'. ·grzag, ' ,'peng!LfUh,wibawa.
gPaliJ, .".arang·la!~t
gbaftjur, M~a:PerigainpiJn: , ,
gbaib, 'Yarig tidait, dapat :',dicapai de-

, nglln pancai,I!~era. ..,'..
'.gburub, rnatahari tertx;n.am.,:·

. . .' . .

H
"badd, '~inggaan.:



ten tara.
jirim,
juyusy.

jabb ar, gagah perkasa.
[abim, suatu nama dari tingkat neraka,
[abil, hodoh, tak tahu.
ja/al. agung.
[am al, indah.
j.rmad"t. segala scsuaru yang beku, se

umpama hatu.
Jaubar. benda <lalam keasliannya, terle

pas dari bentuk (aradh).
arah.
benda.

J

pcngcnian, serumpun dengan
kata 'arief , ma'rifat dan seterus
nya.

isbrar, terus-menerus, tak mau berhenri
berhu at dosa hcsar.

istigbfar. minta ampun kcpada Tuhan de-
npn ucapan Astaghfirullah,

istiqamab. terap , tc:guh pendirian.
israiliy at , dongeng-dongeng orang Israil.
i'tika!. mengasingkan diri dalam rnes-

jid, dengan maksud beribadar
kepada Tuhan.

pema-

iPls.J1I. manusia.
insp iratie, ilham.
"" ..lck , tenaga fikiran.
mt ressant, menarik , mcmikat hari
ill tut ", p engerahuan instincriet ,

haman yang cepat sckali.
iradat , kchendak.
irfan,

ilbam, perasaan yang tirnbul di waktu
fikiran tenang dalam mcncari se
suatu soal.

illat , sebab, r acat sak ir.
ilmu 'lk alam, Ilmu rauhid, lImu mengc

nal ke-Tuhanan dan ke-Esaan
Nya.

ilt aam, rnengingar scsuatu, tcringat pula
akan lawannya. Menyehut kala
put ih mengandung akan makna
hitam

tm ..,,. p ercaya , kepercayaan.
importir, pedagang hesar yang merna

sukkan harang ke daJam negeri,
'ill'1)"". perrolongan
instinct; naluri, gharizah, hawaan lahir.

pat.
cocok sebagaimana yang di
ingini.
menerirna memperkenankan,
anak sapi, yang disernbsh Bani
Israil, serelah disesatkan oleh Sa
miri.
mengendalikan diri.
kehaikan.
pengakuan dengan lidah.
ekonomis, sederhana.
Tuhan, ke·Tuhanan.
orang yang menycleweng dari
agama.
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'iffab,
ibsan,
ikr..r.
iktisad.
/labi,
i/bad,

,ab,
'iji/,

ibraz , pemyataan diri, menjclaskan
dir i,

"btiar, usaha,
,kbtl/a!. perselisihan, perhedaan penda-

tan.

bu dan,
bufat ,
buk um

manusia.
bayau: ..nat, alarn binarang,
bakiJfat, yang scbenamya, kebenaran,
bakikl, yang sebenarnya.
I.,..k,,,,, maha bijaksana (dengan tekanan

kata padakm' ).
bam tm, nama suatu tingkat dari neraka.
bandas ..b, ilmu ukur.
b asad , dengki.
b ati], suara ghaib.
batt a, sarnpai, hingga,
bauiryah, neraka yang meny ala-nyala.
bidoyat , perunjuk ,
bifab, Jinding, baras , tutup.
bikmat, kebijaksanaan.
bmimab, c ita-cira, kemauan yang keras.
bisab, hitung,
Hitler, pemimpin Nazi Jerman dalam

perangdunia ke II.
petunjuk.
tak berseparu.
ta'z ir, hukum ..,bagai pendidikan
>eUmpama rnelecur dengan ro-

Hadr .. t RububrylJh, ke-Tuhanan.
badits qudsy , wahyu Tuhan yang diberi

lafaz oleh Nabi scndiri.
ba/~nab, pcnjaga, mc:melihara, nama Ma

laikat yang mcrnclih ara amalan

'Hadrat Rububiyab, ke-Tuhanan.
bad#s qudsy,' wahyu Tuhan yang diberi

, .Iafaz oleh Nabi sendiri.
bafazab, penjaga; meme!ihara, nama Ma-

laikat yang memelihara all)a1an
manusia.

bayawanat~ alll!T!binatang.
,bakikat, yang sebenarnya, kebenaran.
Q.akiki, yang sebenar,nya.
bakim, maha bijaksana (dengan tekanan

kata padakim ).
, bamim, nama suaru tingkat qari neraka.

bandasab, 'ilml,l ukur.
,basad" .dengki.
batif, suara ghaib.
batta, sampai, hingga.'
bawiyab, neraka yang menyala-nyala.
bidayat, perunjuk. / .
b;;ab, dinding, batas, rutup.'
bikmat, kebija\<sanaan.
bimmab, cita-cita, kemauan yang k'eras.
bisab, hitung. , .
Hitler,. pemimpin Nazi Jerman dalam

, perang dunia ke II.
budan,. petunjuk.,
Qufat, tak berseparu. ' . '.
hukum ta'zir, huk,um sebagai pendidikan

seumpama melecut dengan ro-
tan,

"

I

ibraz, pernyataan' diri, ~ehjelaskan
diri. I

ikbtiar, usaha.
ikbtilaf,' perselisihan, perbedaan perida-

pat.
ideal, cocok sebagaimana yang di-

ingini.
menerima memperkenankan.
'a~ak sapi, yang disembah 'Bani
Israil, setelah disesatkan oleh Sa-
miri.
mengendalikan diri.
kebaikan.
pengakuan dengan !idaho
ekonomi,S, sederhana.
Tuhan, ke-Tuhanan.
orang yang' menyeleweng dari
agama.

gab,
';ji/,

'iffab,
ibsim,
ikrar,
iktisad,
flabi,
ilbad,
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ilbam, perasaan yang timbul di wakru
fikiran tenang dalam mencari se-
suatu soal. .

illat, sebab, cacat sakit.
ilmu'lkalam, Ilmu tauhid, Ilmu menge- .

nat ke-Tuhanan dan ke-Esaan-
, Nya.

iltfzam, mengingat sesuatu, teringat pula
akan lawannya. Menyebut kata
putih mengandung akan makna
hitam.

iman. percaya, kepercayaan:
importir, pedagang besar yang mema-

sukkan 'bllrang ke dalam negeri.
'inayat, pertolonga~.
instinct, naluri, gharizah, bawaan lahir. '
insan, manusia ..
in'spiratie, ilham.

'intefek, tenaga fikiran,
intressant, menarik, memikat hati.
intuisi, pengetahuan instinctiet, pema-

.harnah yang !=epatsekali.
kehendak.
p~ngertian, serumpun dengan
\<ata 'arief, ma'rifat dan seterus-
nya,

isbrar" terusiJle'1erus, tak mau berhenti
berbu at dosa besar.

istigbfar, rninta ampun kepada Tuhan de-
ngan ucapan Astaghfirullah.

istiqamab, tetap, teguh pendirian.
israiJiyat, dongeng.<fongeng orang Israil.
i'tikaf, mengasingkan diri dalam mes-

jid, dengan maksud beribadat
kepada Tuhan.

irada(,
,irfan,

J
jabbar, gagah perkasa.
jabim, suatu nama dari tingkat neraka.
jab ii, bodoh, tak tahu. '
jalal, agung.
jamal, indah.
jamadat, segala sesuatu yang beku, se-

umpama batu.
jaubar, benda dalam keasliannya, terle-

pas dari bentuk (aradh).
arah., /
benda.
tentara.

jibat,
jirim,
}uyusy,
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monmur, puj i-puj ian Nabi Daud kepada
Tuhan lebih terkenal dengan Za
bur.

mt'ngg'inah, naik air danau alau 5lJngai,
karena banyak hujan.

ma'lid dbirar, mesjid yang didirikan oleh
orang-orang munafLk di Madi
nah, yang dipergunakan unruk
rnemperdayakan orang Islam
sendiri, untuk kepentingan po
Iitik , unruk menandingi mesjid
yang didirikan oleh NabL

mollbnnatik, lImu hirung.
m ihrab, ternpat yang tertentu unruk

Imam, diwakru mengirnami sern
bahyang.

mi'rflJ, naik ke lsngit.
miulon secre, rug&S suci.
mnan, tirnbangan,
modern, cara baro.
monopo/i, timbangan.
mudbghab, segumpal wah, salah Slru

proses k~jadian manusia dalam
kandungan lbu,

makhluk, segala sesu atu yang dijadikan
Tu han.

makhrilJ, surnber, ternpst ke tuar.
m addab, bends.
malini, figuurlijk, arri yang lak sebenar

nya, arti kiasan.
nwgbfirah, ampunan,
mabsyar, tempat berkumpul pada hari

kiamat ,
m alaku t, saN di an lara lingkal alam rer

linggi; alam malakut, (rnerarru t
pengajian Tasauf),

ma'nawryah, nrnbalan dari sifat ma'ani.
mantik, logika,
martabal, lImu dari cara-cara dan dasar

dasar pengerahu an, rerutama da
lam hu be ngan hat as dan nilai
ny a.

m a'shiat , pendurhakaan kep ada kerentu
an-kerenruan agama.

m olsy tab, kehendak Tuhan.
m at enalist, orang-<>rang yang hanya me

rnenringkan kebendaan ,
maibab, aliran.
m azb ar, kesan,

ma'ani, penge"ian yang lerscmbunyi.

M

angkal.
llmu rnanrik
alaI penangkap ikan.

/antik,
logik a,
/ukoJh,

L

k abilab suku
k"fi/,'h. karavan, konvoi,
k abin, rukang tenung, rukang ramal,

rukang lihat nasib,
kalim atu 'lbaqq, perkataan yang benar.
kam al, kesernpurnaan.
k amil, sernpuma.
k.rml.J, kepercayaan agama Hindu, ten

tang perulangan hidup ,
koJsturi, jebat , sejenis haroman paJa k i

jang atau rnusang.
k.zu/, bemaz ar, meminta sc..uaru, re

tsp i dilakukan di kuhur orang
yang dipandang k eramar ,

k~r.zmat, sakti, berasal dari kara keramat ,
yairu kemuliaan yang diberik an
Tuban kep ada orang yang dise
bUI WaiL

khairu mabad, kebaik an sern ara-mata,
kh,JSiat, keistimewaan
kbatamul, penghabisan.
kbatir, rasa·rasa hati,
khawarij, memisahkan diri, 5lJaru rnaz

hab yang ke luar dari barisan
Saidina Ali ketika berperang de
ngan Saidina Ma 'awiyah, karena
tidak menyeruju i tahkim

kbidm ar, menghamhakan diri.
khu/uJ, kekal, abadi, rerap hidup sesu-

dah mali.
kburafat, ajaran yang bukan·bukan.
kinah. hikayar, centers.
konk nt, nyata, terang, berujud.
kolot , kuna, usang, ketinggalan zaman.
konsekwen, bertanggung jawab.
kuJrat, kehendak.

K
K

kabilab, 'sUku.
kafilab, karavan, konvoi.
kabin, tukang tenung, tukang ramal,
. tukang lihafnasib. '

'kalimatu'lbaqq, perkataan yang benar.
,kamal, kesempurnaan. ' \
kamil, sempurna.
karma, kc;percayaan agama Hindu, ten-

tang petulangan hidup.
kasturi, jebat, sejenis hatuman pada ki-·

jang atau musang.
kaul,' bernazar, meminta se9.1atu" te-

,tapi dilakukan di kubur orang
yang dipandang keramat.

keramat, sakti, berasal dari kata keramat
yaitu kemuliaan yang, diberik~
Tuhan ~epada orang yang dir:-
but Wali. ,I '

kbairu mabad, kebaikan semata-mata.
kbasiat, keistimewaan.
kbatamul, penghabisan. '\
kbatir, rasa-rasa hati ..
kbawarij, memisahkan diri, 9.1atu mazr

hab yang ke luar dari barisan
Saidina Ali ketika berperang'de-
ngan Saidina Ma'awiyah, karena
tidak menyetujui tahkim.

kbi!Jmat" menghambakan diri.
kbulud. kekal, abadi, tetap hidUp sesu-

dah mati.
kburafat, ajaran' yang bukan-bukan.
kissab, hikayat, ceriteni. "
konkrit, nyata, terang, betujud.
kolot, kuna, usang; ketinggalan zaman.
konsekwen, bertanggung jawab.
kudrat, kehendak.

L

lantik,
logika,
lukab,

angkat.
Ilmu mantik.
alat penangkap ikan.

M

ma'ani, pengenian. yang tersembunyi.

•

makbluk, segala se9.1atu yang dijadikan,
Tuhan.

makbraj, 9.1mber, telnpat ke luar.
maddab, benda.'
majazi, figuurlijk, arti yang tak sebeOllr-

nya, arti kiasan.
magbfirab. ampunan.,
mabsyar, tempat berkumpul pada hari

kiamat.
malaklft; .satu di antara tingkat alam ter-

tinggi; alam malakut, (menutut
pengajian Tasauf). '

ma'nawiyab, timbalan d,ari sifat ma'ani.
man tik , .1ogika.
martabllt, Ilmu dari ca,ra<ara dan dasar-

dasar pc;ngetahuan, tetutama, da~
lam hubl1ngap ~atas 'dan nilai- •

,nya. '
, ma'sbiat, penCiurhakaan kepada ketentli-

an-ketentuan agama. "
masyiab, kehendak Tuhan.
,materialist, orang-orang fang h;lOya'me-

mentingkan kc;bendaan.
mazbab, aliran.'
mazbar, kesan.

mazmur. p~ji-pujian Nabi Daud kepada
, Tuhail Jcbih terkenal denga,n Za-
, bur. . '

menggl4nab, naik air dan au atau" Sungai, .
karena banyak hujan. .

masjid dbirar, mesjid yang didirikan oleh
orang-orang munafJk ~i Madi-
nah,' yang dipergunakan untuk
memperdayakan oradg 'Islam
sendiri, untuk kepentingan po-
Iitik, untuk menandingi mesjid
yang qidirikan oleh !'labi.

matbematik, Ilmu hitung.
mibrab. tempat yang, tertentu 'untuk

Imam, diwak~mengimami sem-
bahyang.

mi'raj, naik'ke langit.,
mission se.crf!.tugas sud.
mizan,. timbangan.
modern, carll,batu.
71lonopoli, timbangan.
mudbgbab, segumpal darah, salah satu

proSes kejadian manusia dalam
.kandungan lbu.· . .'
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OCc.l"o".lilsme, aliran perSt"suaian.
o/yses, sya'ir Ilomerus.
oxigi", zat asam.

o

n abatat, alam tumbuh-tumbuhan.
nabi, larangan.
""'1.1/, dalil atau keterangan.J<.t"terangan

yang terambil dari Qur .. n dan
lIadis. Timbalannya ialah daliJ
'Aqal,

" ..rwasru, kembang, wangi-wangian.
nasbub«, taubat yang sebenar-benarnya.
"atij.lh, konklusi, kesimpulan,
natuu r, alam.
"alUurwet. undang-undang alam.
naturalist, pengikut naturaJisme, yaitu

faham bahwa alam itu terjadi
sendirinya, tidak dijadikan oleh
Tuhan,

"azar, berjanji hendak berbuat St"lIUatu
amalan haik, kalau t~rcapai apa
apa yang dimaksud,

."·az.rret, nama suatu dusun di Israel
rernpar kelahiran Nabi lsa, dari
sini diamhil kata Nasrani What
berlehem),

netrogm, zat lern ...
"t'Utro", inti atom yang tidak ditunggangi

listrik,

N

agama Islam atau menuksr aga
rna.

Muso/i"i, pemimpin fasis Italia daJam
pt"rang dunia ke II.

mustahiJ, tak dapat ditcrima akaJ,
mutawatir, kabar orang banyak yang

takkan mungkin bt"rliJsta, popu
lair.

mu'tazi/ah, suatu golongan dalam Islam
yang banyak mt"mpergunakan
ratio, lawannya ialah ahli sun
nah, golongan rraditioneel,

mutlaq, absoluut (relah jadi bahLu Indo
nesia menu ru t arti yang tepar
dalam bahasa 'Arab).

mytbologie, dongengan.
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"III r"l.l'ab, mcninjau kcmbali kep ada
sumber pengamhilan,

mu raqab••b, menunggu dengan sabar
darangnya perunjuk Tuhan de
ngan melakuk an zikir dan rafak
khur.

mu n iab, nama o;uaru aJiran faham da
lam Islam, yang berpendirian ti
dak mall rertarik oleh pengaruh
pcrselisihan faham kaum Syi'ah
dengan kaum Khawarij. Kaum
Syi'ah menghukum kafir golong
an.golongan yang menan tang Sa
yidi Ali bin Abi ThaJib, karena
perebu ran jabatan KhaJifah. Ka
Khawarij menghukum kafir go
longan yang menerima tahkim.
,\\aka kaum murjiah berpendiri
an tanggu hkan saja (dari kata
Irjaal, UNsan itu kepada kt"pu
tusan -lUhan di akhirat kdak.
Jadi murjiah dapat diartikan fa
ham penangguhan.

"'ursa/i", para ra§ul.
""au.lh, budi pekerti.
murtad, orang-<>rang yang berpaling dari

an,

mlljahad.lh, berjuang dalam batin mels
wan perangai yang buruk ,

mujasamab, memberi Thhan berrubuh,
ruduhan yang dilancarkan kepa
da penganut mazhab salaf, yang
ridak mau memaka] ta'wil terha
dap ayat-ayat yang menyebur
"rangan Thhan dan Mata Tu
han" dan sebagainya. Mazhab
mujasamah itu sendiri, tidak
terdapar dalam I~am,

mu'[tz at, kcjadian-kejadian yang luar bia
sa yang diberikan Tuhan kepada
para Nabi, schingga lemsh akal
mernperrirnbangkan rnenuru t
hukum sebab akibat,

mu n[a'at, berguna.
mub addas, orang yang dibcri b~rita ghaib

yang repar, tctapi hukan wshyu.
Nahi berk ats bahwa l'mar hin
Khattab adalah muhaddas,

,"umlri"atu/ WUlud, mungkin &dany ..
mu"aj.lt, menengadahkan seruan kep ads

Tuhan, menghamparkan harap-

mujahadah. 'beIjl,!ang dalam blltin mela-
wan perangai yang buruk,

mujasamah, memberi Tiihan bertubuh,
tuduhanyang dillillcarkan kepa-
da penganut mazhab salaf, yang
tidak mau rnemakai ta'wil terha-
dap ayat-ayat yang ml:nyebu t
"tangan Tuhan dan Mata Tu-
han" ,dan sebagainya" Mazhab
mujasamah itu sendiri, tidak
terdapat dalam Islam,

mu]izat. kejadian-kejadian yang luar bia-
sa yang diberikan Tuhan k,epada
para Nabi, sehingga lemah akal
mempertimbangkan menurot
hukum sebab akibat,

mun!a'at, berguna.
muhaddas,orang yang diberi berita ghaib

yang tepat, tetapi bukan wahyu.
Nabi berkata: bahwa Umar bin
Khattab adalah muhaddas.

mumkinlitul wujud, mungkin 8danya.
munajat, menengadahkan seroan kepada

, Tuhan, menghamparkan harap-
an.

muraja'ah, meninjau kembali kepada
sumber pengambilan.

muraqabah. meminggu dengan sabar
\ datangnya petunjuk Tuhan de-

ngan melakukan zikir dan, tafak-
, khur.

muljiah. nama suatu aliran faham da-
lam Islam, yang berpendirian ti.
dak'm3ll tertarik oleh pengaroh

,perselisihan faham kaum Syi'ah
dengan k3llm Khawarij. Kaum
Syi'ah m~nghukum kafir golong-
ari-golongan .yang menan tang Sa-
yidi Ali bin Abi Thalib, karena
perebutan jabafan Khalifah. Ka-,
Khawarij menghukum kafir go-
longan yang menerima tahkim.
Maka kaum muIjiah berpendiri-

/ an t~ngguhkan saja (dari kata
,IIjaa), urIJsan' itu kepada, kepu.
tusan Thhan 'di akhirat kelak.
Jadi murjiah dapat dianikan fa-
ham penangguhan.

mursalin, ',para rasul.
muruah. budi pekerti.
murtad, or~ng-orang yang berpaling dari
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agama Islam at3ll menukar aga_
ma.

Musolini, pemimpin fasis Italia dalam
perang dunia ke II.

mustahiJ, tak dapat diterima akal.
;"U tawatir. kabar prang banyak yang

t~kkan mungkin be~~sta, popu-
lall .. '

mu'tazilah, suatu golongan dalam islam
yang banyak mempergunakan
ratio, lawannya ialah ahli sun-
nah, golongan traditioneel,

mutlaq, absoluut (telah jadi bahasa Indo-
'nesia menurot arti yang tepat
dalam ba,hasa 'Arab).

mythologie, dongengan. ",

N

, nabatat, a1am tumbuh-tumbuhan.
nahi, larangan. ' "
naqal, dalil at3ll,keterangan-keterangan

.y,ang 'terambil dari Qur~n dan
Hadis. Timbalannya ialah dalil
'Aqal. " .

nel'Wastu, kembang, ~angi.wangian.
nashuha, taubat yang sebenar-bc;narnya.
natijah, konklusi, kesimpulan.
natuur. alain. '
'natuul'Wet,' undang-undang alam.
naturalist; pengikut, naniralisme, 'yaitu

faham bahwa alam itu terjadi
sendirinya, tidak dijadikan oleh
Tuhan.

nazar, beIjanji hendak berbuat sesuatu
I ,amalan baikt kalau tercapai apa-

apa yang dimaksud.
Nazaret, nama suatu dusun di Israel,
' , tempat kelahiran Nabi Isa, dl!ri

sini diambil kata Nasrani (lihat
betlehem).

netrogin. zat lemas.
neu tron. inti atom yang tidak ditunggangi

Iistrik.

o
occasionalisme. aliran persesuaian.
olyses.' sya'ir Homeros.
oXigin. zat asam.
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safbat, lembaran.
lII'ir, nama suatu tingkat dan neraka,
sejarab, berjalan, ada binung tetap dan

ada pula bintang yang bcrjalan
terus,

seltarat, sedang menghadapi rnaut,
salti"at, tentersm.
salaf ash Sbalibin, nenek dari orang

orang shaleh yang dulu41Iu, di
sebutkan kepada penerim&1l~
nerima pertama ajaraD-ajaran
Nabi seumpama IIhabat-cahabat
Nabi, Tabi'ien, Tabi' -tabi'ien
dan ulama dulu-dulu. Timbalan
nya ialah Khala ( artinya anpat
an yang dibclakang.

sam' ;yat, petkara-perkara yang didengar
cerittranya, kemudian diperca
yai.

second .., detik ,
scienc«, llmu pengetahuan.
secte, mazhab, aliran,
sbiratbal mustaqiem, jalan Y&nllurus.

• shuti, ahli tasawwuf.
SIIlbi, tulang pinggung.
siratb, titian.
sirr, rahasia.
f}'adidul 'Iqaab, amat hrbat liksanya.
f}'afa'at, pertolongan,
f}'afill/, cahaya merah ICtlIdah terbenam

matahari,

s

l"Iaa, mengerjakan !Ie!Uaru pekerjaan
dengan rnaksad mendapatkan
pujian orang lain.

riadbatun Nafs. melatih diri.
ridba, rela, IUka.
"salat !Urat, kitab.
Rota';' club. sebuah per!<umpulan Inter

naaional dari orang yang berbe
da-be da jawatan dan keshlian
nya dan bertujuan memperlaku
kan sesama angotanya s«ara
sama dan. dengan demikian hen
dak membawa aaJing mengeni
yang baik di antara bangaa-bang
sa,

ruba,,;yat, kerohanian.

raja', harapan,
1'111",,,. tak dapat melihat dengan jeles,
Nbim, maha penyayang. (Iifat Tuhan).
rab"'''t, kumia, belu kulhan.
Ntionali_ .., aliran filllfat serba akal.
r_atib. sembahyang .,nat rawatib,
Tr'altsionair, penghalang, penghambat

kemajuan bcrfikir.
"Iat~f, nishi, tidak mudak,

R

kerentu an Tuhan.
jangka kerenman 1\Jhan.
hari yang terskh ir.
lalan.
IUci.
abad,

qadar,
qadba,
qiam at,
qudrat.
qudus,
qu"''',

Q

p antbeismr, ajaran bahwa tidak ada Tu
han melainkan alarn dengan ke
kuatan-k~kuatan Jan undang
undangnya. pcny~mbahan dewa
dewa dari agama yang berbeda
beda atau bangsa yang berbeda.

p/J1'tJIt'I. scjaJar. .
paras~t. benalu, p~ngt.sap. .
polSilt. orang yang tldak ~~n'Jndahkan

ajaran dan p~nntah agama.
Pedanda. p~nghubung manu5ia d~ngan

dewa-dewa.
pu.gtfian sifat du a pulub. Jlmu yang

memperbincangkan ten tang dua
puluh sifat yang wajib bagi Tu
han. (lihat i1mu Kalam).

pragmatimu faham flInfat mengu tam a
kan kegunaan SClUatuuntuk diri
atal faedahnya, dengan tidak
mementingkan rnengaji apakah
scsuatu itu ,

p"nsipi/, pendirian, kepercayun dasar,
prim;tief, sanpt bef51haJa.
Proff ..uor. guN besar pada sekolah

tinggi.
proto". Inti atOOllit air.
pryltbologJ". ilmu jiwa.

pp

pantheisme, ajaran bahwa tidak ada Tu-
han me1ainkan a!am dengan ke-
kuatan-kekuatan dan undang-
undangnya, penyembahan dewa-
dewa dari agama ya!1g berbeda-
beda atau bangsa yang berbeda ..

paralel, sejajar,.
parasiet, bena!u, pengi.sap. "
pasik, ()rang yang tldak men$1!1dailkan.

, ajaran dan perint~ agama.
,Pedanda. 'penghubung manusia dengan

. . dewa-dewa.
'pengtjian sifat dua puluh. Ilmu yang

, memperbincangkan' ten tang dua
puluh sifat yang wajib ,bagi Tu-
han. (lihat ilmu'Kalam).

pragmatisme, faham filsafat mengutam.a~"
kan kegunaan sesuatu untuk dtrl
atau faedahnya, dengan tidak
mementingkan ~engaji' apakah
sesuatu itu.

prinsipil, 'pendirian, ke~ercayaan dasar.
primitie!. sangat bersah,aja. ,
Proffessor, guN besar' pada sekolah

tinggi.
proton, Inti atom zat l!-ir.

, psykhologie, ilmu jiwa.

Q

qadar,
qadha,
qiamat,
qudrat,
qudus,
qumn,

ketentuan Tuhan.
jangka ketentuan l\Ihan.
hari yang terakhir.
kuasa.
sud.
abad.

R

raja', harapan.
rabun, tak dapat melihat dengan jelas.
rahim, maha penyayang. {(sifatTuhan).
rahmat, kumia, belll$kllSih,an.

. rationalisme a!iran filsafat serba aka!.
ralUatib,sern'bahyangsunat rawatib.
reaksionair; pengha!ang,' penghambat

kemajuan berf~ir.
relatie!. f1isbi,tidak mu tlak.

riaa; mengciljakan sesuatu pekerjaan
dengllJll maksud mendapatkan
pujian orang lain. '

riadhatun Nafs, mel atilt diri.
ridba, rela, suka. '
risalat, surat, ~itab.
Rotary club, sebuah perkumpulan Inter-

nasional dari orang yang berbe-
da-beda. jawatan dan keahlian·
i'tya dan,ber,tujuan mdllperlaku-:
kan ,sesatna anggotanya secara,
sam. 9l!-n.deQglllldem,ilsjaI).~en,-

. 'dak: membawa 'saling mengerti ,.. ' ..
. yang baik di antara bangsa-bang- -

sa.
ruhaniyat, k.erohaniap.

s
lemb,aran..
nama suatu tingkat dui ner~ka.
berjalan, ada bintang tetap dan
ada pula bintang yang berjalan
terus.

sekarat, sedl!-ngmenghadapi maut
sakinat, tenteram. '
salaf ash Shalihin, nenek dari orang-

orang shaleh yang dulu-dulu, di·
sebutkan kepada penerirna-pe"
nerima pertama ajaran-ajaran,
Nabi seumpama sahabaHahabat
_N;lbi, rabi'ien, Tabi' -tabi'ien
dan ulania dulu-dulu. Timbalari·
nya ialah Khala~ artinya angkat- '
an yang dibelakang. I'

sam'iyat, perkara-perkara yang didengar
ceriteranya, 'kemudian diperca·
yai.

seconde, detik. .
'science, IImu pengeta~uan. ; 1

secte, ,mazh'ab, alirai1.
. 'shiratbld'mustaqiem, jalan YaDBlurus.
• shufi, ahli tasawwuf.

sulbi, tulling pinggung.
sirath, titian.
m, " rahasia.
syadidul 'lqaab, ainar hebatlsiksanya .
syafa' at,"pertolongan.
syafaq, cahaya merah sesudah terben,am

matahan.

safbat,
sa 'iT,
sejarah,
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wtl/ibul uju d, wajib adanya.
wabd""iyat. ke-Esaan Tuhan Ylng Mut

laq.
wahyu, sabda Tuhan kepada Nabi-nabi

dan RaSllI-rasul yang disarnpai
kan dengan perantaraan malai
kit J ibril.

wal~l/ ab, orang yang rnendspar kedu
dukln istimewa di sjsi Allah ka
rena ketekunannya beribadat.

wailu". nama SlJaru tingkat dlri nrraka.
waN', orang shalrh yang tidak SIIkl

mrnonjolkan diri.
wasilab, prnghubung, penpntara.
wau"scbap, cara ilmiyah.

w
vall, bah agi an .

v

udhult. membersihkan anggota badan
yang rerrentu yang diwsjibkan
oleh agama, di wakru akan me
ngerjakan sembahyang.

uju d, ada.
II[U It , tepi, pinggir, kaki langit.
uknum, pribadi.
ulama SU""ah, ulama yang hanya semata

mara berprgang krpada AI Qur
an dan As-Sunnah.

ummat, aldah jrlas arrinya.
umm~ bun hUNf, tidak pandai menu

lis dan membaca.
unltma", kesaru an, yaitu aIatu a1iran

dalam &gama Kristen, yang ha
nya mrngakui satu Tuhan, dan
udak percays kepada Nabi lsa,
scbagai anak TUhan.

'uqdab, buhul rangsanpn dalam jiwa.
'uzlab. memisahkan diri.
'uzma, besar.

u

tb abi'at, natuu rwer, mrnuNt undang
undang alamo

tbama', raku5,loba.
tuab, sakti, mempunyai tenaga gha

ib,
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taadduba", sopan santun.
tabawv;, berpakaian you can see.
taj..l/i, tersingksp, nyata, terang.
tajs;"', menumbuhkan Tuhan. (lihat

mujassamah).
ta )ub, tercengang, heran.
tafaltlt .. r, rnerenung.
tafsil, perincian, timbalan jamal.
tahtl/jud, sernbahyang alnar yang diker-

jakan ditengah malam.
taltbyul, kepercayaan kepsda yang bu-

kan-bukan.
tabmid, memuji, memuja.
taqdir, ketentuan Tuhan.
taqlid, mengikut tanpa pikir.
taqwa, berbakti kepada Tuhan.
taraib, di bawah rulang punggung.
tasawuf,lImu suluk, tarikat, misrik.
tasybib, menyerupakan dengan a1am
taubat, berjanji dengan diri sendiri tak

kan membuat lagi perbuatan
yang tercela, yang telah dikerja
kan pada masa yang lampau.·

tauiasul, mengadakan penghubung. pe
ngantara, untuk menyampaikan
permohonan kepada Tuhan,

ta''''iI, mrncari ani yang Ilin, yang ki
ra-kira cocok dengan ani dan
makSlJdnya.

tb .. 'at, plruh, runduk, mengikur.

T

syalr, sanpa, rasu-ragu.
syalr"'a as Zaman. rnenyesaii masa
SY"""t, apma.
sy~ltb tari/tat. guru mistik ,
syirlt, menyeku tuk an Tuhan.
sybhat, yang meragukan.
syu 'ur, perasaan haJus.
sp;";tIl"'ism~. alaru aliran yang rnengu

pas segala sesa atu dari aldur
rohani.

urugglt' for lif~. prrjuangan hidup.
su""ab, garis agam. yang telah digaris

kan oleh Ra!IJlullah, baik beru
p. perkaraan a!lll perbuatan
lain yang tidak beliau tegor.

SUNU, langgar, tempat berkurnpul ber
ibadar dan musyawarah di sam
ping mesjid,

syak, sangka, ra.gu-ragu.
syakwa az Zaman, menyesaH masa,

, syariat, a.gama.
syekh tarikat, guro mistik.
sy irk, menyekutukan Tuhan."
sybhat, yang meragu'kan: '
syu '~r, perasa.a.n'halus.
spiritualisme, suatu aliran yang rrlengu-

pas segala' sesuatu dad 'suOOt
rohanL '

struggle for life, perjuangan hiOOp.
sunnah, gads agama yang tdah' digaris-

J(an oleh Rasulullah, baik bero-
P&: pprkataan atau pe.rbuatan
lain yang tidak beliau tegar.

surau, langgar, tempat berkumpul ber-
ibadat dan musyawarah cli sam-
ping mesjid.

T

taadduban, sopan ~antuh.
tabarrvi, berpakaian yOl,lcan see.
tajalli. 'tersingkap, nyata, terang.
tajsim, menumbuhkan Thhan. (lihat

mujassamah)~
taJub, tercengang, heran.
,tafakkur, merenl,Jng. '
tafsil, perincian, timbalan jamal,

" tahajjud, sembahyang sunat yang diker-
Jakal) ditengah maliun:

takhyul, kepercayaan. kepada yang bu:'
, .' k~-pukan., '

tahmid, memuji, memuja.
taqdir, ketentuan 1\ihan.
taqlid, mengikut tanpa pikir ..
taqwa, berbakti kepada Thhan.
taraib, 'di bawah tulang punggung.
ta,sawuf, I1mu suluk. tarikat, misrik.
tasybih, I1\cnyeropakan dengan aIiun,.
taubat, berjanji dengan did sendid tak-

kan membuat lagi pc:rbuatan
yang tercel a, yang telah dikerja-
kan pada masa yang lampau"

tawasul, mengadakan penghubung. pe-
, ngantarl/o,untuk menyampaikan

permohonan kepada Tuhan.
ta 'wil, mencari arti yang lain. yang ki-

ra-kiracocok dengan arti dan
maksudnya. , .

tha'at, patuh, tuilOOk,mengikut.
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, thabi'at, natuurwet, menurot undang-
undang a1am.

thama', rakus,loba.
tuah, sakti, mempu'riyai tenaga gha-

ib.

u
udhuk, membersihkan anggota baC1ll11

yang tertentu yang diwajibkan
oleh agama, di wakro akan me-
'ngerjakan sembaIiyang. ' ,

ujud, ada.
u{uk, tepi, pinggir, kaki langit.
uknum, pribadi.

i ulama sunnah, ulama yang hallya semata-
• mata berpegang kepada AI Qur-,
an dan As-Sunnah.

u",mat, sudah jelas,artinya.
'umm~ bun huroC, tidak pandai menu-

lis dan mem~aca. '
unitarian, kesatu8:n. yaitu suatu aliran

dalam a.gama Kristen, yang ha-
n>:a mengakui saw Tuhan, dan
tld~ percaya kepada Nabi !sa,
sebagl/oianak Th,han. ,

:uqdah, buhul rangsangan dalam jhva.
'uzlah, memisahkan dirL

,'uzma, besar.

vak, bahagian.

w
wajibul ujud, waji,badanya., i

wahdaniyat, ke-Esaan Thhan'Yang Mut-
laq. '

wahyu, sabda Thhan kepada Nabi-nabi
dim Rasul-rasul ya,ng disampai.
kan dengan perantaraan malai-
'kat Jibril.

waliul/ah, orang yang' ,mendapat ,kedu.
dukan istimewa di sisi Allah ka-

-rena ketek!Jnann,a beribadat.
wailun, nama suatu tingkat dari neraka.
wara', orang shaleh _yang tidak !lJka

menonjolkan diri.
wasilah, penghubung. pengantara.
watenschap, cara ilmiyah.
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•

pengaruh

zairm,
z arrab ,
zb anni,
zibin,
zubud,

zadiJ "'a 'ad, perbek alan meraiju hari
yang dijanj ikan , nama kitab ka
rangan Ibnu Qayim.

zabid, orang yang zuhud, yang tidak
terpesona oleh k~duniun,

z ak at , mengeluarkan ~bahagian harta
bends untuk keperluan muya
rakat, satu di antaranya rukun
Islam yang lima.
sewenang-wenang.
atom.
sangka, kira-kira,
khayalan Otak.
melepsskan diri dari
dunia.Zaba"iyah, nama malaikat yang menjaga

neraka,

/.

Y"'.IS, pUNS asa.
yaquI, intan permsta.

y

wabdatul uju d, SiaN aliran fikiran dalam
kalangan Tasawuf Islam bahwa
yang disembah dan yang me
nyembah adalah satu , atau ber
sanJ.

wiyJtu"clt', Ilmu berhirung yang tinggi.

wabdatul u{ud, suatu aliran fikiran dalam
kalangan Tasawuf Islam bahwa

"yang disembah dan' yang me-
nyembah adalah satu, atau ber-
sallJ.

wi)'skunde, Jbnu berhi~ng yang tinggi.

y

ya'as,
yaqut,

PUl1lSasa.
intari permata.

Z

Zabaniyab, nllQ1amalaikat yang menjaga .
neraka.

zadiJ

·zabid,

zaka~,

zalim,
zarrab.
'zbanni,
zibin,
z~bud.

ma'a4 •.. perb~kalan menujU' hari
yang dijanjikan, nania kitab kac
rangan Ibnu Qayim. '
1lrang yang zuhud, yang tidllk
terpespna oleh keduniaan.
mengeluarkan stbahagian harta-
be.nda unl1lk keperluan masya-
rakat, sal1l di antaranya rukun
Islam yang lima.
sewenang-wenang.
atom.
sangka, kira-kira,
khayalan otak.
melepllSkan diri dari pengaruh
dunia.

•

", .' •
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dan beberapa kitab yang lain-lain.
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(Dite~emahkan ke bahasa Arab oleh "A.M." dan karangan Dwight M. Do.
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(bite~em~an ke bahasa Arab oleh "A.M." dati karangan Dwight M. Do- '
naldson, doctor dalarn theologi dan fllsafat).

ul~'.-J . ~\~~cU. .. "

~~'~.-'{'
• " I '.'

~'~~...J~~. ·~tJ~ .,,.
",. . - .

I V;~i~,~ ..;?~'Jc>>>~..- t
. ~.J~t.J~ ..~Jt..tj,'~~i;,\j· ..,~~

, .',". " , •. -'" . -.,. . I

",,;~t~t~, ;.,;:'~,)~J,J~"'U.)\..:"
,,~~t-f' ..~/,J~~' '.'"

I d8n beberapa kitah yang lam.lain. -
'. ' - .-1..

, "

"

44S



Bat.ra Kala. 2
Bani Abdl M.n.f. 161
8.nl M.khzum. 161
.1·Bagh.wl, 177
Ba",1H.dlkusumo. 207
al·Baidhawi, 177
Bah.dur Khan. 246

B.

Ahmad Khudhari, ~ekh, 143
Ntmad 'In.t Pasy •• 35
Ahm.d Rifa·ly. Syekh. 70
Ahrlm.n.426
Ahura Mazd •• 426
.... AJthn ... 162
Ali bin Abi Thallb. 238
Ali aI· ....lhar Zainal Abldln, 238
Ali an.N.qiy. 238
All AI.RJdll. 238
II·Alusl. 176
Aktsam. 158
Amir Sylldb Anelan, 348
Amir. Dr. M.• 109
Amir Ibn ·Mh. 164
Amir ibn fouhairah, 164
Anaxim.nder.6
Anas bin Malik. 165
Anwar Rasyld. 109
Apollo. 5
ArmiB, IJ3
Arnold Toynbee , 2 I I
Aristoteles.262
Arid. 120. 121
Artauturk, 167
Ayub,I33

446

Abbas bin Abdul MuthaJlb. 73. 74
Abbas EffendJ. 244
Abduh. Syekh Muh.mmad 178. 207
Abdul Baha. 244 •
AbduljaJiJ. H .• 177
Abdulhalim Hasan. H.• 178
Abdulkarim AmruUah, Dr. Syekh, 178
Abdul K.dir Jallanl Said 68
Abdullah ibn AbduUah Ib'n Ub.y

ibn Salu l, 164
Abdullah ibn al-Hadram! 164
Abdullah ibn Mas'ud, 164
Abdullah Ibn Zubair, 165
Abdulrahlm Haitarny, 178
Abdul Rahim bin Auf, 119
Abdurrahman Ibn aI.Harlts, 165
Abdur RAhm.n aI.J(aw.klbl, 348
Abdur "uf aI· fansurl 177
AbuI Has.n .An- Nad.wiy, 247, 2S I
Abu ....w.d aI·Du.U. 167
Abu Bakar. 158
Abu Hanifah, 5 I
Abu Hurairah. 45
Abu Darda, 164
Abu Jahal, 159, 161
Abu Slfyan, 159,274
.AbuUbaidah, 119
Abu Zaid. 164
Adam, 126.
Adineaoro. 109
Agha Kan, 244
.Acus Salim, Haji. 435
Ally.h, 2 I 6
Ahm.d bin Han baJ, marn. 5 I

A

DAFTAR NAMA-NAMADAFTAR NAMA-NAMA

A

Abbas bin Abdul Mut,halib, 73, 74
Abbll!l Effendi, 244 .
Abduh, Syekh· Muhammad 178, 2Ct;
Abdul Baha, 244 . .'
Abduljali1, H., 177.
Abd\llhalim Hasan, H., 178
Abdulkllrim Aritrunllh, Dr. Syekh, 178
Abdul Kadir Jailani"Said, 68
Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay

ibn S3Iul. 164
. Abdun.ah ibn aI-Hadrami, 164

Abdullah ibn Mas'ud 164
'Abdullah ibn ZUbair' 165
Abdulrahim Haitam;, 178
Abdul Rahim bin Auf 119
Abdurrah~an ibn aI-Hartts 165
Abdur Rahman aI-Kawakibi: 348
.Abdu,r Riuf aI- Flmsun, 177 .

·.Abul Hasan hl-Nadawiy, 247, 251
Abu hwad aI-Duali, 167
.Abu Bakar, 158
·.AbuHani fah.,.s 1
Abu Hurairah, 45
Abli Darda, 164' ,
Abu' Jahal, 159, 161
.Abu 9lfyan, 159,274
}bu Ubaidah, 119
.AbuZaid, 164
Adam, 126,
Adinegoro, 109
Agha'Kan, 244
Agus Salim, Haji, 435
Aisyah,216
Ahmad bin Hanbal. mam,51

446

. Ahmad Khudhari, ~ekh, 143
litmad 'Izzat Pasya, 35
Ahmad.JUa'iy, Syekh, 70
/thriman, 426
Ahura Mazda, 426
.•.•••Akh~as •.162
.•.••i bin .Abi Thalnl.238
Aii aI./sghar Zainal .Abidin, 238
Aii an-Naqiy, 238
All' .AI-Ridla, 238
aI-Aiusi, 176
Aktsam. 158
Amir Syakib Arselan, 348
Amir, Dr. M.• 109
Amir ibn 'Ash, 164
Am,ir ibn FUhairah, 164
Anaximander, 6' ,
Anas bin Malik, 165
A;nwar Rasyid, 109
Apollo. 5 I
Armia, 133
Arnold Toynbee, 211
Aristoteles, 262
Atid, 120, 12i
Attauturk,167
Ayub, 133

B.
Batara KaI'a, 2
Bani Abdl Manaf, 161
Bani Makhzum, 161
al.Baghawi, 177 '

. Bagus Hadikusumo, 207
al-Bai,dhawi, 177
Bahadur Khan, 246

I,



447

J,
Jala1uddin ~ml. 82
Jalaluddin Sayuthl, 176
Ja'far Shadlq, 238
lama'in Abdulmurad, 177

Georp Bernard ShlUW, 212
Glbb. Prof, H.AR" 170
Goethe, 10, 19. 171
Goldllher. 171, 242
Graef Leo Tol.toy, 15 I

G.

Edison. 194
Emmanuel Kant, 193.195
Elizabeth, Ratu, 173
Elnsteln.4S
Epison. 147

E.

Ibnu Abbu. 154
Ibnu Katair. 176
Ibnu Hibban, 391
Ibnu Hisyam, 128
Ibnu Ishak. 155
Ibnu Muqlahl. 167
Ibnu Ruyd, 32.192.195
Ibnu Sina. 192. 195
Ibnul Qayyim. 96
Ibrahim. Nabl. 55.126
Ibrahim Musa Parabek, Syekh. 178
Iyu, H.. 177
lIYu. H,. 177
Imam Ghazali. 39.41.44
aI.tnam aI·()taib aI·Muntadzar 2111
Iqbal Muhammad. 209 •
... u.Maalh, 55, 104
lIkandar Idris, H.. 178
IarafU. 119
Inail, 119

F,
fachruddin H•.• 178
aI.farabl. 13.
fltdau. AN .• 110
flt'Un.86
freud. 419

L

CamUe I1Ilamarlon, 36
Cokroaminoto, H.O.S .• 257
Cyn", 143.169
Crusey Marlsson. 20
Crlto.266

c. '

Habah. 165
Hanbali.lmam.51
al.Haf\zh Ibnu Hajar aI.Qulthailany. 154
Harun , Nabi. 86
Hubi ....h.!IIiddieqy. 178
Hassan A, 256
Hasan al.Banna, Syekh, 177
Hasan Oandung. A.. 178
Hasan bin Ali, 154.238
al-Hasan aI·Askariy, 238
al.Harits ibn A'war, 179
Hendon, Prof .• 171
Herbe rt Spencer, 35
Heraclius, 274
Herschel, 34
IUller, 55, 212
Hom erus, 5, 204
Horn, 146
Husni Thamrin, M., 207
Husain. Saldlna. 68.238
Huxley. Julian, 20

D.
Oahiyah aI·Kalbl. 118
Daniel. 133
Oarwin. 18.20.78.82.104
Datuk Sarlpado. 115
David Hume , 193. 195
Daud, Nabl. 127
DemokritOi. 20
Descrarte •• 6
Olnet. 172

H.BahNm Ran,kuli, 141
Buyunllmran, SYekh, 348
Benedectus, 143
Serpon, 82,104
DUal, 97,
Bismarck,212
Bodeh, RV., 172
Brahma, 59. 60
Buchner. 20. 37
Bukharl.89

D.
Dahiyah al-Kalbi, 118
Daniei,133
Darwin, 18,20,78,82,104
Datuk Saripado, 115
David HU!11e,193, 195
Daud, Nabi, 127
Demokrltos, 20
Descrartes, 6
Dinet, 172

II.

Hafsah,165
Hanbali,Imam, 5 1
al-HaflZh Ibnu Hajar Bl.Qusthallany', 154
Harun, Nabi, 86 '
Hasbi ,Aah.9tiddieqy, 178
Hassan A, 256
Hasan al-Banna, Syekh, 177
~asan 8uid~ng, 1\., 178,
Hasan bin JIli, 154,238
al-HasafJ al.A<;kariy, 238'
al-Hlirits ibn KW8r ,J 79
Hendon, Prof., 171 \
Herbert Spencer, 35
Heraclius, 274
Herschel; 34
Hitler, 55, 212
Homerus, 5,204
Horn, 146
Husni 'Thamiin, M., 207
Husain, Saidina, 68, 238
Huxley, Julian, 20

Bahrum Rangkuti, 141
BasyuniImran, Syekh, 348
Benedectus, 143
Bergson, 82,104
BlIal, 97,
Bismarck,212
Bodeli, RV., 172
Brahma •.59,60
Buchner, 20,37
Bukhari,89

C.•

Camlle Flliamarion, 36
Cokroaminoto, H.O.S., 257

, Cyrus, 143, 169
Crassey Marisson, 20
Crito, 266

L

'.

Ibnu Abbas, 154
Ibnu' Katslr, 176
Ibn" Hibban, 391
Ibnu "isyam, 128
Ibnu Ishak, 155
Ibnu Muqlahi, 167
Ibnu Ruyd, 32, 192, 195
Ibnu Sina, 192, 195
Ibnul Qayyirn, 96
Ibrahim, Nabi, 55,126
Ibrahim Musa, Parabek sYekh, 178 ,
Iyas, H, 177 '
llyas', H., 177
Imam'Ghazall, 39,41,44'
'al~Jmam ·'al·Ghaib ,al.Muntadzar,' 218
Iqbal Muhammad, 209
lsa a1-Masih, 55, 104;
Iskandar ldris, H, 178
Israfd, 119
Izrall, 119

Eo

Edison ,j 194
Emmanuel Kant, 193,195
Elizabeth, Ratu, 173 '

, Einstein, 45
....Episo.n, 147

F.
Fachruddin Hs., 178
al-Farabi, 13,
Firdaus A.N., 110
Fir'un, 86
Freud,429

G.

George Bernard Shauw, 212
Gibb, Prof. H.A.R., 170
Goethe, 10, 19,172
Goldzlher, 172, 242
Graaf Leo Tolstoy, 151

J.
Jalaluddin a,mi,82
lalaluddin Sayuthi, 176
Ja'far Shadiq, 238
iama'in Abdulmurad, 177

447



R
Raqlb, 120, 121

Paulul, 128
Pault, Dr~ 145
PetruI, 128
PhUlpK. Hlttl, r», 156
Phyta.or .. ,6
P1rnaadl, Dr., 109
Plato, 6,8,34, 104
Pollklet, 32

p

O.
Omar Kayam, 265
Ometeruu Omlkaml, 4
Oostenryk-Honprie, 336
Openhelmer,I3
OranuI,I17
OIIawd SpenJier, 19

N.
Nabukadneaar, 142
Nadir, 160
Naklr, 121
Naku, 142
Namruz, 201
NamuI, 117
Napoleon, 2 IS
an.Na.. n, 176
Nllherie, A.W., 177
an-Na_a. bin Sam'any, 176
NeptunuI, 117
Nelnche, 209
Nikita Kruachhev, 8
Noldke, 172
Nuh, Nabl, 55

Mu'adz bin Jabal, 164
Mu'ab,I48
Mu'awlyah,I65
Munzlr, 109
Munkar, 121
MUla,Nabl, 55, 56,126
Mu.. aI.Kazhlm, 238
Mulllm,89
MUlhtafaShadlq ar·Ran'ly, 163
Mu.oIlnl,55
Mu'tazUah,52

448

M.
Malik, Imam, 51
Malin Kayo, 122
Mallkl_, Dt., 113,114
Malebranch, 193
Mahmud Junua, 177
Mahmoud Khayath. Syekh, 5I
Manaf, Dr. A., 109
Mancel Schein, 13
Marrilon, A. CreDeY,36
Maryam, 56, 58
Martin luther, 57
MarkuI,I28
Mannaduc!c.Pitchal, 172
Madu., 128
MLkall,118
Mlna All M.hammad, 241
Mlna Ghulam Ahmad, 245, 248
Mohammad ~Id, Mr. sr, 113
MualUrahbkl Syu'bah, 164
Muhammad Aaad, 172
Muhammad aI-Baqlr bin Zalnal Abidin,

238
Muhammad at-Taqly, 238

Lammenl,I72
lao Tze, 8
la Place, 35
lenln,8
leopold, Wells, 172
luk .. , 128
lukman Hakim, 158
Luth, Nabl, 148

L

Karl Marll, 7
Katlbln, 12I
Khalld bin aI-Walld, 164
Khatib Sulalman, 112, 113
KJ 811\11 HadikulUmo, 207
Kin. Jame.. 173
KJrlman, 121
Kraemer, Dr., 172
KrIshna, 246

K.

Jatim Sutan Beaar, 110
Jamaluddln aI·Quimly ad.Dlmaaqy, 292
Jlrill Zuln, 147

Iatim Sutari Besar, 110
Iamaluddin aI-Qasimiy ad.Dimasqy, 292
Jirjis Zuin, 147

K.

~(..

Karl Marx, 7
Katibin. 121
Khalid bin 'al-Walid, 164
Khatib SUlaiman; 11~, 113
~ BIIl\Us Hadikusumo, 207'
'King lames, 173 "
Kiriiinim,12t'

',Kraemer; Dr., 17'2 '
Kri~hna, '24'6:

Lammens, 172
Lao TZIl, 8
La Place, 35
Lenin, ·s , '! "_,

"Leopold; Weiss, 172
LUkas, 128 '
Lukman Hakim, 158
Luth, Nabi, 148

'0"

}f •.

, Malik,; Imam, 5'1 '
'Malin Kayo, 122
Malakiwe, gi., 113, 114 .
Malt;branch, '193

, \, 'Mahmud Iunus, 177 ..
, '. Mahmoud Khayath, SY,ekh'-5i

Manaf, Dr. A., 109
Marscel Schein, r3
Marrison, A. Cressey, 36
Maryam, 5'6, 58
Martin Luther, 57
MarJ.tus, 128 ,
Marmaduc~,Pitchal, 172
Matius,128
Mikllil, 1'18
Mirza Ali Mllhammad, 241

(Mirza Ghulam Ahmad, 245, 248
, Mohammad, Ra~id, Mr. St •• 113

Mughirah bin Syu'bah, 164 '
M'Uhammad Asad, 172
Muhammad a1-Baqi~ pin ~~inal Abidin,

238
Muhammad at-Taqiy, 238

.' l~

448 '

MU'adz bin Iabal, 164
Mu~ab, 148
MU'awlyah,165

,Munzlr, 109
Munkar, 121
Musa, Nabi, 55, 56,126
Musa aI-Kazhim, 238
MUslim,89
Mushtafa Shadiq ar-Rafl'ly, 163
MUS80linl,55
.Mu'tazll&h! 52

N.
-' Nabukadnesar, 142

Nadir, 160
,Nakir, 121
Naku,142 •
~amruz; 201
'Namus, 117
.Napoleon, 215
an,-Nasafl, 176
Nasherie, A.W., 177
an-Nawwas bin Sam'any, 176.
Neptunus,,117

.Neftiche, 209
Nikita Kruschhev, 8 '
Noldke,172
Nuh, Nabl, 55

0..
'Omar~yam, 265
Ometerasu Omlkaml, 4
Oostenryk-Hongarle, 336

_Openhefiner, 13
Oranus,117
Oslawd Spengler. 19

p

Pau,lus, 1~8
Paust, Dr •• 145
Petrus, 128
philip K. Hlttl, Dr., 156

, Phytagoru, '6
Plrngadl, Dr., 109
Plato, 6, 8,34, 104
Pollkh't. 32 '

R
Raqlb, 120, 121

\



449

Z.
Zabanlyah, Ill,
Zunal Ariftn Abbu, 178
Zalnuddln Hamldy, 178
Zakarta, 117
Zaky, 110
Zald bin Tllblt, 164
Zalekha, 429
Zaruultra, 416
Zamakhayarl,176
ZonJk'rU, 32
Zubalr Ibn ......am, 164
Zul Qamlin, 160

Y.
Vabya, 86, 118
Va'kub, Nabl, 50, n8
VI'Juj,314
Vuy'ty .. ,133
VezuI, 141, 142, 144
Vohanne., 128
VUnul,Nabl,231
YUlur,419
vUllir All,M~ 179
Vuaya, 142

Waraqah, 174
aI.Walldbin MuJbirah, 158
Weill,H.G., 101
WUhebn,KaJur, 150
W!aynu,59,60

w.

V.
Voltaire, 151

Ubay bin Iea'ab, 164
VII Ibn aI.Hadhnmy, 164
Umar Ibn AbcWAIda, 116
Umar bin Khaththab, 73, 74, 158
UmjuHablbah, 161
Uaman, 165
Ulbah bin Rabl'ah, 159
Ulalr, 143, 169

u.

ThahaHUllin, Prof. Dr., 163
Thalel,6
Ith.Thabart, 154, 176
Thanthawl Jauhart, 176
Thomu Carlyle,1 10
TIO, 8
Teuku Jaflzham, 109
Teuku M.Huan, Mr., 109
Turmudd,9
Tllmud,196
Tlablt Ibn OIls Ibn Syammu, 164

T.

SabaruddlnSI. Mahmud, 113
Said bin Zubalr, 104
Sa'ld, Hajl, 110,
Saleha, 110
Salman A1.Farla1,179
Samlrl,56
San, Hyan, SrI, 5
Sahl bin Sa'd, 195
Sayld 'Oml Zadah raldh.AlIah, 169
Shakelpeare, 166
SUpentul, 147
Syde'l, MohammadSyah, 177
Socratea,6, 17,10,34,104
Splnou, 143
Stalln,8
SuJalrnan,141
SWIrI,adln" 4
Sid Jenar, 197
Syaft'l, Imam, 51
SYlUkanl,176
SyI'ah,68
Syl", Nabl, 116
Sytwl, 59,60
SyekhVUllIf,196
Syekh Sunan Bonan" 197

s,

Ruyld JUdla, 145, 348
ar.RaI, 176
RJdtwan, III
ROIIMIU, J.J., 1I1

RJayid Ridla, 245, 348
ar.Razi, 176
RidlWan, 122
ROSleau, 1.1.,212

S.
Sabaruddin St. Mahmud, 1i3
Said bin ZUbair, 104
Sa'id, Hajl, 110,'
Saleha, 110
Salman Al-Fariai, 279
Samiri;56
Sang Hyang Sri,S
Sahl bin Sa'd, 295
Sayid 'Omi 'Zadah Faidh.Allah,' 169
Shakespeare, 266

-Sirpentus, 147
Syafe'i, Mohammad Syah, 177
Socrates, 6,17,20,34,104
Spinoz,,143
Stalin,8
Sulaiman, 142

_Swirigading, 4
Siti Iell1lr, 297
Syaft'i,lmam, 51 '
Syaukani, 1,76 "
Syi'ah,68
Syits, Nabi, 126
Syiwa, 59, 60
Syekh YUlllf, 196
Syekh Sunap Bonang, 197

T.
Thaha Husain, Prof. Dr., 163
Thales.~ ,
ath.Thabari, 154, 176
Thanthawi Iauhari, 176
Thomas Carlyle, 210
Tao, 8
Teuku Iafizham, 109
Teuku M. Hasan, Mr., 109
Turmudzi,9
Tsamud; 196
Tsabit ibn QalS ibn Syammas, 164

U,
Ubay biB Ka'ab, 164
'Ula ibn al-HaCihramy, '164
Umar ibn Abdll AIda, 226
Urn. bin Khaththab, 73, 74, 158
Umju 'Habibah, 161
Uaman, 165
Utbah bin R8bi'ah, 159

. Uz..r, 143, 169

V.
Voltaire, 152

w.
Waraqah, 174
al.Walid blil MUghlrah, 158
Wens, H.G., 202: .'
Wilhelm, Kaisar. 150
Wisy'nu, 59-, 60

Y.
Yahya, 86, 128
Ya'kub, Nabi, 50, 128
Ya'jllj; 314
Yuy'iyaa, 1331
Yezus, 141, 142, 144
Yohannes, 128
Yunus, Nabi, 232
Yusuf,429 .
YUsUf Ali, M., 179
Yusya,142 '

z.
Zabaniyah,122,
Zalnal Ariftn Abbas, 178
Zainuddin Hamidy, 178
Zakaria~ 217
Zaky,110
Zaid biri Tsabit, 164
Zalekha,429 '
ZaraSustra, 426
zamakhsyari,176
Zongkllrts, 32
Zubair ibn AlVam, 164
Zul Qamaln, '160

449



450

eather, 122

L
Ideal,8
I'ja, 162

Eo

II.
haklkat, 63, 191
ham, 116
hayawan.t,82
hlkayat,73
hiltON materlal1sme, 7
hydrol'n, 15

D,
deisme, 186
demoltrul, 66
dlktator, 67
dlnarnisme,4
dlarori,42
dosma, 209
dualilme, 102

lJ'amatlka, 160
leolo"e, 16, 32

G.
carbon, 15
cauutlon, 14
cosmos, 13
conlill, 144

mosof, 8, 11
fuh ahat , 162
fathan.h, 189
naka,52
nthrah,7,8,193c.

F,B.
balqhat, 162
bibUothlk,88
blrokratia, 72

elektron, 12
elektrlaltet, 77
epiltemolo", 203
eNI,129
e.tetika, 11
etlka, 6, 183
evolusl, 18
evolution, 78
evolusl alJtayat, 20
exact, 194
evolusl benda, 20

A.
arnanah,188
an.. Ir, iDunlat, 59
anlmisme, 4
antropololi, 1
anti proton, 13
a priori, 106
anltek,30
atheilt,52
awarn, 52
axloma,40

DAFTAR ImLAH

A.

amanah,188
anasir, ins.niat, 59
animisme,4
antropologi, 1
anti proton, 13
a priori, 106
arsitek,30
atheist,52 .
awam, 52
axioma,40

B,

balaghat, 162
bibliothik,88
birokratis, 72

.c.
carbon., 15
causation, 14
cosmos, 13
consili, 144

D.
deisme, 186 .
demokrasi, 66
diktator, 67
dinamisme, 4

'dlaruri, 42
~ogma, 209
dl.\alisme, 102

Eo,

eather,122

450

DAFTAR IS11LAH

'"

elektron, 12
elektrisitet,77
epistemologi,203 '
eruz, 129
estetika, 11
etika, 6; 183
evolusi,18
.evolution,711
evolusi al.hayat. 20
exact, 194
evolusi bendl\, 2,0

F.
filosof, 8, 11
fashahat, '162
fathanah', 189
fisika, 52
fithrah, 7, 8,193

.gramatika, 160.
geologie, 16, 32

IL
h'akikat, 63, 191
haUf,116
hayawanai,82
hikayat,73
hiStoris materialisme, 7
hydrogen, 15

L
ideal,8
i'jaz,'162



Uham, 199 murtad,I44
iUat, 193 mltoloai,6
Intuisi, 183
iradat, 11,79 N,
irfan, 199 nuut, 56

1. natuur,36

jaiz,I96
natuurwet, 13
neutron, 12

jalal, 183 nitrogen, IS
jamal, 183 noktab,135
jauhu-tunUal,40
jiwa fault. 19

O.

K. occasion, 193

kamal,183 orlentalilten, 168

khulud,47 oxigen, IS, 105

khurafat, 18
konlekwen, 39 P.
koordinator, 59 pantheiame, 36, 37,82
kurler, 113 pragmatlame, 52
kutub khannah, 58 proton, 12, 13

L.
prou, 163
primltU, 229

lahut, 56 Q.letterlijk, 57
Iiq.. , 279 qudrat, 76, 77
loaika, 38 qu dzl, hadil, 35
lunik,I99

R.
M. ruionallame, 186
ma'anl,I43 relatif, 13
mafhum, 30 riyadlah,116
maddah,32 rladlatun naf., 17,
ma'Iul,I93
majzal,57 S.
ma'ruf,141
matan, 197 zanad,197

materialtsme , 102 science, 57

materialls, 19 sekte, 147

martabat, 79 serunal ... ngkakala, 119
ma'nawiyah.13 shiddlq, 188

mission .. ere, 64 s,keptil, 175

microscoop,86 splritiame, 207

monisme , 102 spirltu aIlame, 102
monothelsme, 117 struaale for life, 18
monopoU,57 suhuf, 126

mu'jizal, 162, suluk, 18
mudhuat, 184 syafak,36

mulhld, 57 syari, 199

munafik, 122 sylrlk, 63.64,65,177

451

ilham, 199
murtad, 144

iliat; 193
mitologi,6

intuisi, 183
iradat, 11,79

N.
irfan, 199 nasut, 56

J.
natuur,36

jaiz,196

natuutwet, 13
neutr~n,12

jalal, 183
nitrogen, 15

jamal,183
noktah,135

jauhar.tunggal, 40
jiwa faust" 19 O.
K. occasion, 193

kamal,183
orlentalisten, i68

khulud,47
,oxigen, 15, 105

khurafat, 18 P.
konsekwen, 39
koordinator, 59

pantheisme, 36, 37,82

kurier,l13
pragmatisme, 52

, kutub khannah, 58
proton, 12, 13

L

p~o8a, 163,
primitif,229

lahut, 56 Q.
letteriijk, 57
liqaa, 279

qudrat, 76, 77

lopka,38
qudzi, hadis, 35

lunik,199 R.

M. rasionalisme;186

ma'ani,143
relatif,13

mafhum,30
rlyadl8h,116

maddah,32
riadlatun nafs, 17,

ma'lul,193
majzai; 57 S.
ma'ruf,141
matan, 197

zanad,197

materialisme, 102
science, 57

materialis, 19
sekte, 147

martabat, 79
serunai~ngkakala, 119

ma'nawiyah,13
shiddiq, 188

mission sacre, 64
skeptis, 175

microscoop,,86
spiritisme, 207

monisme, 102 .
spirltualislfie, 102

monotheisme, 117
stru ggle for life, 18

.monopoli,57
suhuf,126

,mu'jizat, 162,
suluk, 18

mudharat, 184
syafak,36

mulhid,57
syari,19,9

munafik,122
syirik, 63,64,65,177

451



452

V
vriJdenker. 7a

urr.h. 32
zlhln. 196
zuhud.217

unitarian. 224
Ulkuf.147

zu.

w.Uah.73
w..... 53
wijllr.unde. 12
wetenlch.p.207

wT.
t.bllah. laa
takhyul.la
teoaofte.107
totemlsme.4

T. w
tabligh, 188
takhY!11, 18
teOlOfie.l07
totemisme, 4 .

waaUah,73
wara, 53
wijskunde, 12
wetenschap, 207

u.
unitarian, 224
uskuf,147

z
zarrah,32
zihin,196
zuhud,217

v
vrljdenker,78

452

,I .J





96-017.12

,~."""I!I'AJn.Al' AGAMA ISLAM mi, JDenlUp. secara luas
•• t•• tentaDI duar-dalar atau pokok.pOkok kepercaylUlll
_ .. v-... __ )'8DI saapt fundamental. yaitu Aqidah lalamiyah.1II~""-!)'8memperpaakaa can dan metoda baru serta

EY1J!~ ma.ofis. lsinya diolab dalam pya. baluu kbu Hamka
r..t.. iIIiilr cDGlPWltl' dan menarik. Dt dalamaya clipbuDgkao _tara
_lkIliIiIl :.111din daW·daW aaqli, atau IDtara fikiran dan wallyu.

r/"~_ JiOJEok yangdibahas IDtara laiD tentaog : MlDusia dan~.";~7["Sudut M.a Mencari TuhaD - TentaDg ALLAH -~il'J"_Ji'il8P~idaYBIll Gbaib - Percaya kepada Kitab-ldtab - Per·
.~_.;~ ..... a.ul·ruul - Percaya kepada Had Akhirat - Percaya
rf:'~rw.i_i·T.flir"Qac:Ua daD Qadar - ImID dan Amal Sbaleb.

,

:~J~-.rARAN AGAMA ISLAM ini, mengupas secara luas
.~_ tentang dasar·dasar atau pokok.pokok kepercayaan
~Ulam yang sangat fundamental, yaitu Aqidah Islamiyah.
~_lD:ya mempeEgUnakan ~ara dan metoda baru serta

fIkiIofis. I.ya diolah dalam gaya. bahasa khas Hamka
PoPuJer daD menarik. Di dalamnya digabuDlkan antara

;;tjW~.aqli dan dalil·dalil naqli, atau antara fikiran dan wahyu.

pokok yang dibahas antara lain tentang : Manusia dan
Dari Sudut Mana Mencari Tuhan - entang ALLAH -

bpada Yang Ghaib - Percaya kepada Kita~kitab - Per·
".I~,ada Rasul·rasul - Percaryakepada Hari Akhirat - Percaya

W.1'-.ctir, Qadla dan Qadar -Iman dan Amal Shaleh.
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